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نویسنده: حمید اسفندیاری

خانواده روترهای ASR 1000 توسط شرکت سیسکو - تولیدکننده سخت افزارهای شبکه و تجهیزات مخابراتی و ارائه دهنده خدمات 
که از نرم افزار Cisco IOS XE استفاده می کند. Cisco IOS XE یک سیستم عامل ماژوالر است  و محصوالت فناوری باال - تولید شده 
که قابلیت های مختلف را به صورت پکیج ها و بسته های ماژوالر در دسترس قرار می دهد و سرعت عمل و انعطاف پذیری باالیی ارائه 

می کند.
WAN ازجمله خدمات  گسترده  ارتباط بین چندین شبکه  که قادرند اتصال و  ASR 1000 روترهایی نرم افزارمحور هستند  سری 

کرده و از طریق اتصاالت WAN انتقال دهند.  گذاری، مدیریت ترافیک و... را تجمیع  رمز
گی های پیشرفته ای  پردازنده های موجود در روترهای سری Cisco ASR 1000 که مبتنی بر فناوری پردازنده سیسکو عمل می کنند، ویژ
DPI(، عنصر مرز متحد سیسکو   2( آدرس شبکه)NAT1( ، بازرسی عمیق بسته ها  مانند امنیت دسترسی مبتنی بر رمزنگاری، ترجمه 
افــزودن سخت افزار خاصی و یا  Cisco IOS XE بدون نیاز به  را ممکن می کنند. تمامی این سرویس ها در نرم افزار  )CUBE3( و... 

پشتیبانی سخت افزاری اضافی، اجرا و پیاده سازی می شوند. 

SD-WAN ورود به دنیای 
ASR1000 با روترهای توانمند سری
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 ASR1000 ــای  ــ ــ ــره ــ ــ وت ر
کثر  می  توانند از سرعت حدا
ــر ثــانــیــه  ــ ــایـــت ب ــابـ ــگـ ــیـ 200گـ

کنند پشتیبانی 

که از اولین روترهای صنعتی دارای  روترهای این سری، بخشی از معماری جدید سیسکو هستند 
پردازنده های  Quantum Flowبه شمار می روند. روترهای سری ASR 1000، سرویس های امن 

کرده و باعث انعطاف پذیری بیشتر شبکه می شود. گسترده  (WAN)را فراهم  شبکه 
سری  Cisco ASR 1000شامل روترهای زیر است:

ASR 1013  روتر سیسکو 

ASR 1009-X  روتر سیسکو 

ASR 1006  روتر سیسکو 

ASR 1006-X  روتر سیسکو 

ASR 1004  روتر سیسکو 

ASR 1002-HX  روتر سیسکو 

ASR 1002-X  روتر سیسکو 

ASR 1001-HX  روتر سیسکو 

ASR 1001-X  روتر سیسکو 

Cisco ASR 1000 Series گی های روترهای ویژ
ــزار  ــرم اف ن در   (Redundancy) افــزونــگــی  دارای  صنعتی  روتــرهــای  اولــیــن   ASR 1000  ســری
 ، راه دور از  راه اندازی مجدد   Cisco IOS XEهستند. این سیستم عامل ماژوالر سیسکو، قابلیت  

تصحیح خطا و ارتقای نرم افزار بدون وقفه (ISSUs) را فراهم می  کند. این روترها می توانند از سرعت 
کنند. ثانیه پشتیبانی  بر  گیگابایت   200 کثر  حدا

: Cisco ASR 1000 عبارتند از گی های سری  برخی از مهم ترین قابلیت ها و ویژ
ابتکارهای  در این سری،   :)QFP از پردازنده های نسل جدید سیسکو )پردازنده  1. بهره مندی 
مرکز  ادغام  مختلف،  کارگروه های  برای  سازمانی  شبکه های  تقسیم  )ازجمله   WAN شبکه  جدید 
کاربردی می شود. ( باعث تسهیل در اجرای برنامه های  داده ها و همگرایی داده ها و صدا و تصویر

WAN برای پشتیبانی از سرویس های جدید و پرسرعت  گسترده  2. عملکرد باال در لبه شبکه 
از   )Cisco 7200 روترهای سری پیشین سیسکو )سری  با  این سری در مقایسه  گسترده:  شبکه 
امکان  همچنین  است.  داشته  افزایش  برابر   20 از  بیش  روتر  باند  پهنای  ظرفیت  و  عملکرد  نظر 
Cisco 7600  به  و   Cisco 7200 ازجمله سری روترهای  پایین تر سیسکو  ارتقای محصوالت رده 
سری جدید  Cisco ASR 1000 به عنوان محصول  رده باالی سبد روترهای سیسکو، فراهم است.

سری   : مستمر ویس  دهی  سر بــرای   WAN گسترده شبکه  بی نظیر  دسترس پذیری  ایجاد   .3
اعتماد و همیشه فعال  قابل   ، ارائه سرویس های مستمر تا   ASR 1000طراحی قدرتمندی دارد 

(always-on) را امکان پذیر سازد. 

امنیتی:  با استانداردهای  انطباق  و  از حمالت  برای پیشگیری  امنیتی داخلی  4. قابلیت های 
نیز  امنیتی  استانداردهای  با  که  باال  پردازش  با قدرت  امنیتی داخلی  قابلیت های  به دلیل وجود 
عملکرد  بر  تأثیر  بدون  و  لحظه  در  را  سیستم عامل  امنیتی  قابلیت های  می توان  دارد،  مطابقت 
کردن ارتباط ایمن در مقیاس های مختلف  کرد. عالوه بر این، امکان فراهم  مسیریابی WAN فعال 

VPN پشتیبانی می کنند. از مدل های مختلف  نیز وجود دارد. این روترها 
کارآیی: با توجه به اینکه امکان ادغام  گسترده و باال بردن  5. بهبود سطح سرویس دهی شبکه 



نگاه تخصصی

             

8

دو ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

17 شمــاره 
14٠1 خرداد 
16 شمــاره 
14٠٠ اسفند 

ASR1000 ــای  ــ ــ ــره ــ ــ وت  ر
در مقایسه با روترهای  قبلی 
و  عملکرد  نظر   از  سیسکو 
20برابر  ظرفیت پهنای باند 

افزایش داشته  اند

سرویس های مختلف در یک دستگاه وجود دارد، هزینه های عملیاتی شبکه به دلیل استفاده موثر 
کاهش می یابد. از پهنای باند و توان مصرفی، 

 ASR 1000کاربرد روترهای سری
بودن،  مــاژوالر  ازجمله  گی های منحصربه فرد  ویژ به  توجه  با   ASR 1000 روترهای سیسکو ســری
کاربردها  کاربرد دارند. ازجمله مهم ترین این  طراحی یکپارچه، انعطاف پذیری و... در موارد زیادی 

: از عبارتند 
کاربران در سایت های  به  WAN سازمانی  لبه   :)Enterprise WAN Edge( گسترده  لبه شبکه   
را  اصلی  به خدمات شبکه غنی در سایت  امکان دسترسی  باال،  کندگی جغرافیایی  پرا در  مختلف 
WAN برای عملیات  ترانزیت  و   WAN لبه  کلی  بنابراین در دسترس بودن و امنیت  فراهم می کند. 

از اهمیت باالیی برخوردار است. تجاری جهانی 
که  لبه شبکه اینترنت )Enterprise Internet Edge(: لبه اینترنت یک زیرساخت شبکه ای است 
را فراهم می کند. این رویکرد، انعطاف پذیری و سفارشی سازی در طراحی شبکه  اینترنت  اتصال به 
مختلف  نیازهای  و  اندازه ها  در  کسب وکار  مدل های  و  مشتریان  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  را 

امکان پذیر می کند.
ابــری،  شبکه   ،mobility ترافیک  که  شرکت هایی  حجیم:  شبکه ای  ترافیک  با  سازمان هایی 
کرده  را یکی  ASR می توانند تمام این ترافیک ها  از روتر های  با استفاده  ویدیوکنفرانس و... دارند، 

و مدیریت  کنند. 
 :)Data Center Interconnect - DCI( ارتباط بین دیتاسنترهای اصلی و پشتیبان  برقراری 

ارتباط متقابل مرکز داده بر تکنولوژی مورداستفاده برای ارتباط دو یا چند مرکز داده تمرکز دارد.
ک گذاری فایل های حجیم  برای سرویس های چهارگانه )داده - صدا - تصویر – موبایل(: اشترا

با فرمت های مختلف. صوتی، تصویری و... 
با  که ملزم هستند سرویس هایی  این شرکت ها   :)Service Provider( ارائه دهندگان سرویس 
عملکرد باال را از طریق سرورهای شعب سازمان به مشتریان خود ارائه کنند، برای ارائه سرویس های 

کنند.  از این روترها استفاده  مدیریت شده به مشتریان خود، می توانند 
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سازمان  هایی که با ترافیک 
شبکه باالیی مواجه هستند 
ــاده از  ــف ــت مــی تــوانــنــد بـــا اس
را  تــرافــیــک هــا  تــمــام   ASR

کنند یک جا مدیریت 

 ، باند بیشتر به پهنای  نیازمند  برای سرویس های  شرکت ها   :WAN لبه شبکه  ظرفیت بیشتر در 
خواهد  کاربرد  زمینه  این  در  روترها  این  که  دارنــد  نیاز  گسترده  شبکه  لبه  در  بیشتر  ظرفیت  به 
گسترش پذیری و  WAN، قابلیت  گسترده  داشت. روترهای این سری، ظرفیت بیشتر در لبه شبکه 
دسترس پذیری باال، پشتیبانی از پروتکل های امنیتی با قدرت پردازشی باال و امکان ارائه خدمات 

را فراهم می کنند. پایداری بیشتر  کیفیت بهتر و  با 
که شرکت ها باید در هر زمان و هر مکان،  آنجا  از  گسترش پذیری و دسترس پذیری باال:  قابلیت 
زیرساخت  به  کنند،  گسترده  WANفراهم  شبکه  طریق  از  را  سرویس ها  و  برنامه ها  به  دسترسی 
روترها در  این  که  گی هایی  نیاز خواهند داشت؛ ویژ انطباق پذیرتر  و  انعطاف پذیر  قابل دسترس، 

آنها قرار می دهند.  اختیار 
گی به دلیل لزوم رعایت قوانین  این ویژ از پروتکل های امنیتی با قدرت پردازش باال:  پشتیبانی 

مربوط به حفظ امنیت داده ها از سوی شرکت ها، در این روترها تعبیه شده است.
کردن  فراهم  به  ملزم  که  شرکت هایی   : بیشتر پایداری  و  بهتر  کیفیت  با  خدمات  ارائــه  امکان 

گی نیاز خواهند داشت. توافق نامه های سطح خدمات داخلی  (SLA)هستند، قطعًا به این ویژ

کاربرد روترهای سری  ASR 1000 سیسکو در  SD-WANسیسکو
کرد. ASR1000 فعال  Cisco SD-WAN را می توان روی روتر های سیسکو سری  قابلیت 

کارآمد  و  انعطاف پذیر  امن،  cloud، خدماتی  از طریق  که   SD-WANسیسکو معماری ای است 

کاربران  اختیار  در   WAN  زیرساخت مدیریت  و  اداره  بــرای  جدید  روش  یک  و  می کند  ارائــه  را 
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و  بیشتر  ، چابکی  بهتر کاربری  به تجربه  تنها    Cisco SD-WAN از  قرار می دهد. مزایای استفاده 
بر روی هر  برنامه ها  توانایی پیاده سازی  برابر تهدیدات محدود نمی شود.  محافظت پیشرفته در 
یا  دیتاسنتر  در  که  برنامه هایی  برای  پیش بینی  قابل  ارائه عملکرد  دقیقه،  چند  در  تنها  پلتفرمی 
کارکرد و گسترش  WANو دستیابی به عملکرد  روی  cloudهستند، سهولت و سرعت بخشیدن به 
کمتر از پهنای باند، صرفه جویی در زمان و هزینه ها در پیاده سازی سرویس ها،  ، استفاده  سریع تر
تقسیم بندی اطالعات مهم  (segmentation)به صورت ایمن و ارائه امنیت چندالیه و قدرتمند 

از طریق رمزنگاری اطالعات و... ازجمله مزایای فراوان استفاده از  SD-WANسیسکو است. 
شرکت ها و سازمان های زیادی برای اینکه به چندین زیرساخت cloud متصل شوند، به دنبال ایجاد 
 (Direct Internet Access) DIA استفاده می کند، هستند. با استفاده از DIA که از SD-WAN یک
نیازهای متنوع مشتریان  رفع  اینترنت داشت.  به  بر دسترسی مشتریان  بیشتری  کنترل  می توان 
گرچه این امر هزینه ها  کنترل دسترسی آنها به اینترنت، با DIA امکان پذیر است. ا همزمان با حفظ 
کاهش می دهد اما   ، کاهش ترافیک  WANبازگشتی به دیتاسنتر را پایین می آورد و پیچیدگی را با 
اتصال مستقیم شعب یک سازمان به اینترنت - بدون نظارت امنیتی صحیح - شبکه را آسیب پذیر 
SD-WAN سیسکو به  از  که با استفاده  کرده و در معرض تهدید قرار می دهد. این در حالی است 
DIA شعبه ها ساخته شده، به  امنیت  برای  که  امنیت یکپارچه ای   ،1000 ASR سری  پلتفرم  همراه 

عالوه قابلیت های امنیتی دیگر در اختیار سازمان قرار می گیرد.

به منظور  آدرس هــای معتبر  به  IP غیرمعتبر  آدرس هــای  تبدیل  برای  پروتکلی   Network Address Translation یا   NAT  -1
اینترنت است.  از  کاربران  استفاده 

کردن،  پیدا امکان  که  است  شبکه   در  بسته ها  فیلترینگ  پیشرفته  شیوه های  از  یا  Deep Packet Inspectionیکی   DPI  -2
کدهای  payloadرا فراهم می آورد. کردن بسته ها براساس معیار داده بسته یا  شناسایی، دسته بندی، مسیردهی مجدد یا مسدود 
CUBE -3 یا  Cisco Unified Border Elementیک عنصر مرزی ارتباطی یکپارچه است که اتصال صوتی و تصویری را بین شبکه 

ارائه دهنده خدمات فراهم می کند. IP سازمانی و شبکه 

خــــود  شـــــرکـــــت  در  گــــــــر  ا
از  و  لحظه  در  می خواهید 
هــر مــکــانــی بــه بــرنــامــه  هــا و 
از طریق شبکه  سرویس ها 
دسترسی   WAN گسترده 
 ASR از  بـــاشـــیـــد  ــه  ــ ــت داشــ

کنید استفاده 
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نویسنده: معصومه احمدیان

تولد رایانش ابری و فناوری های مرتبط با آن، نیازهای جدیدی در دنیای سخت افزار و نرم افزار ایجاد کرد و متعاقب آن، تکنولوژی هایی 
 Container Kubernetes است؛ یک پلتفرم مدیریت  از این تکنولوژی ها  کند. یکی  متولد شد تا تعامل با رایانش ابری را ساده تر 

Open-Source شده است. که تبدیل به یکی از محبوب ترین فناوری های امروز دنیای 
از  که  کــرد  بــاز منتشر  به صــورت متن  را   Borg نــام  با  بــزرگ خــود  پــروژه هــای  از  - یکی  فناوری  از غول های  به عنوان یکی   - گوگل 
Gmail و موتور جستجوی  Borg نقشی اساسی در اجرای سرویس  های  Containerها بهره می گرفت و  زیرساخت هایی براساس 
کرد؛ به  که به  سرعت جایگاه خود را در جوامع فناوری پیدا  Borg دانست  Kubernetes را می توان وارث  گوگل داشت. تکنولوژی 
گسترش نسخه های  که امروزه توسعه دهندگان زیادی با اهداف تجاری و شخصی، اقدام به توسعه و ارتقای این تکنولوژی و  طوری 

کرده اند.  آن  تجاری 

تکنولوژی Kubernetes چیست؟ 
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یکی از مهم ترین تکنولوژی های مدیریت Container که پلتفرمی منبع باز  (Open-Source)با قابلیت های 
فراوان است و امکان نصب و اجرا روی سیستم عامل های مختلف را دارد،  Kubernetesنام دارد. این پلتفرم 
 (Configuration) استفاده می شود که پیکربندی

ا

Container  و سرویس های )Load( به منظور مدیریت بار
و خودکارسازی (Automation) را ساده تر می کند. به عبارت دیگر  Kubernetesاجرا و مدیریت کانتینرهای 

موجود در سرورهای یک یا چندین پایگاه داده را برعهده دارد. 
جالب است بدانید Kubernetes که با عالمت اختصاری K8s نیز شناخته می شود، نام خود را از زبان یونانی 
 (Platform As A Service) یک پلتفرم  Kubernetes .یا »خلبان« است » گرفته که به معنی »سکان دار
 ،(Automating Deployment) که به منظور توسعه خودکار  ، قابل حمل و منعطف است  متن باز
 (Containerized Applications) و مدیریت اپلیکیشن های کانتینرسازی شده (Scaling) مقیاس گذاری
مورد استفاده قرار می گیرد. کمپانی گوگل این پروژه را در سال 201۴ به صورت متن باز در اختیار عموم قرار 

داد.
که از مزایای بسیاری   Containerها روشی مناسب برای دسته بندی اپلیکیشن ها و اجرای آنها هستند 

کامل محیط در رونــد توسعه و تولید، امکان توزیع  ، سازگاری  نــرم افــزار ازجمله ایجاد و استقرار سریع 
(Application-Centric)، امکان مانیتور  برنامه محور  OS، مدیریت  Cloud و سیستم عامل  فضای 
کردن منابع  ایزوله  از طریق  اپلیکیشن  اپلیکیشن و سیگنال ها، پیش بینی عملکرد هر  کردن وضعیت 

(Resources Isolation) و... برخوردارند.

گی های   Container یک برنامه نرم افزاری و روشی سبک  و چابک  برای مدیریت مجازی  سازی است که از ویژ

سیستم عامل میزبان برای جداسازی فرآیندها و کنترل دسترسی فرآیندها به CPUو حافظه استفاده می کند. 
گرچه استفاده از سازوکارهای ایزوله سازی و تخصیص منابع در    Containerهــا و  که ا باید دقت داشت 
ماشین های مجازی مشابه است اما این دو فناوری این کار را به روش هــای متفاوتی انجام می دهند؛ 
گی  ، سیستم عامل را مجازی سازی می کنند و همین ویژ    Containerها به جای مجازی سازی سخت افزار

باعث می شود قابلیت حمل بیشتری داشته و در مقایسه با ماشین های مجازی عملکرد بهتر و سریع تری 
داشته باشند. عالوه بر این،   Containerها به فضای ذخیره سازی کمتری نیاز دارند و برنامه های بیشتری 

کمتر  فــضــای ذخــیــره ســازی 
برنامه  هایی  از  و پشتیبانی 
ــای  ــی هــ ــ گ ــژ ــ وی از  بـــیـــشـــتـــر 

Containerهاست
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را پشتیبانی می کنند.
از  و  نــمــی کــنــد  ــدود  ــح را م اپلیکیشن ها  ــه  ک اســـت  ایـــن   Kubernetes از  اســتــفــاده  مـــزایـــای  از  یــکــی 
stateless، stateful و gnissecorp-atad) پشتیبانی می کند. درواقــع  (مانند   workloads انــواع 
گر یک اپلیکیشن بتواند در یک container اجرا شود، بر روی  Kubernetesنیز به خوبی  می توان گفت ا

اجرا خواهد شد.

Kubernetes چگونه کار می کند
ــا،  که عــالوه بر مدیریت  Containerهـ portable است  Open Source و  Kubernetes یک پلتفرم 

که  آنجا  از  برعهده دارد.  را   Container بر  برنامه های مبتنی  پــیــاده ســازی، مدیریت و مقیاس دهی 
Kubernetes ماشین های حقیقی و مجازی در دسترس را به صورت Cluster در یک شبکه  کنار یکدیگر 

Container می توان این  کننده  کردن سیستم های اجرا  Cluster جمع می کند، با استفاده از آن و با 
کاری  که تمامی اجــزاء، قابلیت  ها و بار  کرد. )Cluster را می توان بستری دانست  کالسترها را مدیریت 

Kubernetes در آن پیکربندی می شود.(

کار دسته بندی و اجرای برنامه ها را برعهده دارند. با مدیریت Container باید اطمینان  Containerها 

ــا دچــار مشکل  گر یکی از  Containerهـ که ا آنها وجــود نــدارد؛ چرا  که اختاللی در عملکرد  کرد  حاصل 
گر این فرآیند توسط یک سیستم مدیریت شود،  که ا کند. طبیعی است  کار  شود، دیگری باید شروع به 
که سیستم های توزیع  ارائه می دهد  را  Kubernetes چارچوبی  بسیار ساده تر و سریع تر خواهد بود. 
شده (distributed) به صورت انعطاف پذیر اجرا شود. این تکنولوژی از scaling و failover اپلیکیشن 
مراقبت می کند و الگوهای استقرار (deployment patterns) را ارائه می دهد تا بتوان Containerها 

را مدیریت کرد.
 Master Node از نودهاست )شــامــل  گــروهــی  ــع  کــه درواقـ ــود دارد  Kubernetes خــوشــه ای وج در 
و  worker Node  است( که بارهای container را برنامه ریزی و اجرا می کنند. Master Nodeها انجام 
فعالیت های زیادی ازجمله حفظ حالت مطلوب برنامه ها، مقیاس بندی برنامه ها، ارائه به روزرسانی و... 

را برعهده دارند و  worker Nodeها برنامه ها را اجرا می کنند. 
که  کامپیوتر فیزیکی باشند  Node Master  ها و  worker Nodeها می توانند یک ماشین مجازی یا یک 

بــرنــامــه  یـــک   Container
ــرم افــزاری و روشــی سبک  ن
و چـــابـــک بــــرای مــدیــریــت 

مجازی سازی است
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کار است. در مرکز داده شما مشغول 

Kubernetes گی های ویژ
که در شرایط و موقعیت های  کرده  قابلیت های منحصر به فرد Kubernetes آن را تبدیل به سیستمی 
 (Platform As A Service) گی های این پلتفرم گون به میزان قابل توجهی مقاوم است. از مهم ترین ویژ گونا

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. Service Discovery و Load Balancing
با Kubernetes می توان یک Container را با استفاده از Name DNS یا IP Address نمایش داد. در 
صورتی که ترافیک یک Container زیاد شود، Kubernetes تعادل بار (Load Balancing) را انجام داده 

و ترافیک شبکه را توزیع می کند تا استقرار ثابت و پایدار باشد.
2. Storage Orchestration

 Local Storages, Public این پلتفرم، امکان نصب خودکار انواع سیستم های ذخیره سازی از جمله 
کاربر قرار می دهد.   Cloud Providersو... را در اختیار 

3. Automated Rollbacks And Rollouts
کرده و  Container مستقرشده را توصیف  با استفاده از  Kubernetesمی توان وضعیت موردنظر برای 
Con- کرد تا  وضعیت واقعی را به صورت دلخواه تغییر داد. همچنین می توان این برنامه را طوری تنظیم 
کرده و منابع آنها را  کند و یا اینکه  Containerهای موجود را حذف  tainer جدیدی برای استقرار ایجاد 

به Container جدید اختصاص دهد.
4. Automated Bin Packing
کثری از منابع، می تواند Containerهــا را بر روی  Nodeها  که Kubernetes برای استفاده حدا از آنجا 
(RAM) و حافظه CPU چه مقدار Container که هر کرد  که مشخص  قرار دهد، این امکان وجود دارد 

نیاز داشته باشد. 
5. Self-Healing
کند، می تواند  Fail شده را مجددًا راه انــدازی  Containerهــای  Kubernetes عالوه بر اینکه قادر است 

ن  ا مــــی  تــــو ا  ر  C l u s t e r
تمامی   که  دانست  بستری 
ــار  ــلــیــت هــا و ب اجــــــزاء، قــاب
آن   Kubernetes در  کــاری 

پیکربندی می شود
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Kubernetes با  استفاده از
موردنظر  وضعیت  می توان 
Container مستقر  بــرای 
ــرده و ــ کـ ــف  ــی ــوص ــده را ت ــ  ش

وضعیت واقعی را به صورت 
دلخواه تغییر داد

کار نمی کنند را خاموش کند. Containerهایی را که به درستی 

6. Secret and Configuration Management
Kubernetes اطالعات مهم از جمله Passwords, Tokens OAuth و ssh Keys را ذخیره و مدیریت 

 Container Images می کند. از این روی، می توان کانفیگ های برنامه های مهم و سری را بدون بازسازی
مستقر و Update کرد.

 container نیست ولی از آنجا که در سطح Platform as a Service (PaaS) یک سیستم Kubernetes

گی های کلی PaaS را ارائه می دهد. عالوه بر این، علیرغم  ، برخی از ویژ کار می کند و نه در سطح سخت افزار
logging، مانیتورینگ و  کردن راهکارهای  Kubernetes یکپارچه نیست ولی شرایط یکپارچه  اینکه 
 Kubernetes که در هر صورت کاربر قرار می دهد. )باید به این نکته توجه داشت  alerting را در اختیار 

یکپارچه نیست و این راهکارها به صورت پیش فرض، اختیاری و قابل برنامه ریزی و شخصی سازی هستند.(
Kubernetes صرفًا یک سیستم orchestration1 نیست، بلکه درواقع نیاز به orchestration را برطرف 

می کند. orchestration از نظر فنی اجرای یک گردش کار (workflow) است. بدین معنی که ابتدا تسک 
A، سپس B و C و... را انجام می دهد، در حالی که Kubernetes مجموعه ای از فرآیندهای کنترل مستقل 
که وضعیت فعلی )current state( را به وضعیت مورد نظر (desired state) تغییر می دهد و اصًال  است 

تفاوتی ندارد چگونه از A به C برویم!
   

گرچه مدت زیادی از عمر Kubernetes نمی گذرد ولی به لطف توسعه دهندگان و شر کت های بزرگی مانند  ا
که در بهینه سازی و تجاری سازی آن می کوشند، امروز به یکی از  Red Hat, Core OS, Platform 9 و.. 

موفق ترین فناوری های دنیای متن بازها تبدیل شده و به عنوان یک نرم افزار محبوب توسط شرکت های 
تجاری بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.  Kubernetesبه سرعت در حال رشد است و انتظار می رود در 

کارآمد باشیم. آینده شاهد پیشرفت بیشتر این فناوری کاربردی و 

کلی  به طور  و  تنظیمات  اعمال  پیکربندی، هماهنگی،  به منظور خودکارسازی  که  اقداماتی  مجموعه   :orchestration  -1
انجام می شود. نرم افزاری  مدیریت سرویس ها و سامانه های 
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نویسنده: حمید اسفندیاری

FCoE مخفف Fiber Channel over Ethernet و به معنای عبور ترافیک FC بر روی اترنت است. FCoE یک پروتکل ذخیره سازی 
FC را در زیرساخت های اترنت پرسرعت  FCoE انتقال ترافیک  FC را مستقیما بر روی اترنت امکان پذیر می کند.  که ارتباطات  است 

کابلی و رابط واحد همگرا می کند. موجود امکان پذیر می کند و پروتکل های ذخیره سازی و IP را روی یک انتقال 
هدف FCoE تلفیق ورودی/خروجی )I/O( و کاهش پیچیدگی سوئیچ و همچنین کاهش تعداد کابل ها و کارت های رابط است. پذیرش 
کارگیری FCoE به دلیل  کندی در پذیرش و به  کندی پیش رفته است. این  کنون به  پروتکل FCoE در میان سازمان ها و شرکت ها تا 
کمبود دستگاه های FCoE سرتاسری و بی میلی بسیاری از سازمان ها برای تغییر روش پیاده سازی و مدیریت شبکه هایشان بوده است.
به طور سنتی، سازمان ها از اترنت برای شبکه های پروتکل کنترل انتقال/پروتکل اینترنت )TCP/IP( و FC برای شبکه های ذخیره سازی 
که سرورها را به دستگاه های ذخیره سازی مشترک  استفاده می کردند. FC از اتصاالت داده با سرعت باال بین دستگاه های محاسباتی 
متصل می کند و همچنین از اتصاالت بین کنترل کننده های ذخیره سازی و درایوها به هم، پشتیبانی می کند. FCoE ترافیک FC و اترنت را 
ک می گذارد یا به سازمان ها اجازه می دهد ترافیک FC و اترنت را روی یک سخت افزار از هم جدا کنند. در کابل فیزیکی یکسان به اشترا

شبکه  ای  با سرعت 40 گیگابیت 
بر ثانیه را تجربه کنید
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ارتباطات دستگاه های  استفاده می کند.  فریم خود  قالب  و  اتالف  اترنت بدون    fabric از   FCoE

FC بین  را جایگزین پیوندهای  اترنت پرسرعت  اما پیوندهای  را حفظ می کند   Fiber Channel 

کار می کند تا ترافیک  کابل ها و سوئیچ ها  کارت های اترنت استاندارد،  دستگاه ها می کند.  FCoE با 
که یک استاندارد شبکه ذخیره سازی   iSCSI اغلب با FCoE .کند FC در الیه data link را مدیریت 

IP است، مقایسه می شود. بر  مبتنی 

نحوه عملکرد  FCبر روی اترنت
کار می کند.  اترنت  FC در سراسر یک شبکه  ارسال بسته های  با   FCoE که قبًال ذکر شد،  همانطور 
برای  انجام می دهد.  اترنت  بومی در داخل بسته های   FC کردن بسته های  کپسوله  با  را  کار  این 
 C-NIC یا   CAN نام  با  که  آداپتور شبکه همگرا  نام  آداپتور شبکه به  از  ، نوع خاصی  کار این  انجام 
نیز شناخته می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. آداپتور شبکه همگرا نوع خاصی از آداپتور شبکه 
Fiber Channel را با آداپتور شبکه اترنت ترکیب می کند. گذرگاه میزبان  که عملکرد آداپتور  است 

را  تلفات  بدون  اترنت  بلکه  می کند،  فراهم  را  نیاز  مورد  فیزیکی  اتصال  تنها  نه  همگرا  آداپتور  این 
و شبکه های  تلفات است  بدون  پروتکل  FC یک  زیرا  امر ضروری است  این  پذیر می کند.  امکان 

را دارند. ارتباطات بدون تلفات  SAN انتظار  منطقه ذخیره سازی 

مزایای FC بر روی اترنت
FC بر روی اترنت مزایای متعددی دارد، از جمله: استفاده از 

اترنت معمولی  از طریق یک شبکه  به ذخیره سازی  ترافیک مربوط  که  آنجا  از  کاهش پیچیدگی: 
و  نوبه خود، پیچیدگی معماری  به  این  بین می برد.  از  را   FC به سوئیچ های  نیاز  ارسال می شود، 

کاهش می دهد. را  هزینه ها 
افزایش عملکرد:  FCیک پروتکل ذخیره سازی پرسرعت است که برخی از دستگاه های ذخیره سازی 
گران  دستگاه هایی  چنین  حال،  این  با  می کنند.  پشتیبانی  هم  ثانیه  بر  گیگابیت   12۸ سرعت  از 
ذخیره سازی  دستگاه های  از  هنوز  که  هستند  سازمان ها  از  بسیاری  ترتیب،  ایــن  به  هستند. 

ســازمــان هــا بــا اســتــفــاده از 
ترافیک  مــی  تــوانــنــد   FCoE
کــه بــر  روی  FC و اتــرنــت را 
یــک  ســخــت افــزار اســـت، از 

کنند هم جدا 
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۸گیگابیت بر ثانیه و SAN استفاده می کنند. FCoE این امکان را برای چنین سازمانی فراهم می کند 
گیگابیت در   ۴0 یا   10 مانند  باالتری  به سرعت های  ارزان  اترنت نسبتًا  از شبکه های  استفاده  با  تا 

یابد. ثانیه دست 
مدیریت ساده شبکه: ابزارهای بی شماری برای مدیریت و نظارت بر شبکه های اترنت وجود دارد. 
از آنجا که FCoE ترافیک ذخیره سازی را در یک شبکه استاندارد اترنت هدایت می کند، یک سازمان 
کند. احتماًال می تواند از ابزارهای شبکه موجود خود برای مدیریت ترافیک ذخیره سازی استفاده 

FCoE موارد استفاده از
به  نیاز  می تواند   FCoE اســت.  هزینه ها  کاهش   FCoE اصلی  استفاده  مــورد  هزینه ها:  کاهش 
این سازمان ها می توانند هزینه های مربوط  بر  کند. عالوه  برطرف  را  گران قیمت   FC سوئیچ های 
کنار این موارد به دلیل مدیریت ساده باز هم امکان  کاهش دهند. در  به تامین برق و سرمایش را 

کاهش هزینه ها وجود دارد.
قدیمی   FC سخت افزار  از  سازمانی  گر  ا که  است  این  دیگر  استفاده  مــورد  قدیمی:  افــزار  سخت 
نیاز به سرمایه گذاری در  FCoE برای بهبود عملکرد بدون  از  استفاده می کند، ممکن است بتواند 

کند. FC مدرن استفاده  سخت افزار 
 

FC  با FCoE تفاوت
برای  استاندارد  و  سریال  داده  انتقال  پروتکل  یک   FC دارد.  تفاوت هایی    FCبــه  FCoEنسبت 

پشتیبانی  را  ثانیه  در  گیگابیت   12۸ سرعت  اســت.  سازمانی  پرسرعت  ذخیره سازی  شبکه های 
می کند و داده های ذخیره سازی را در شبکه های نوری سریع ارائه می دهد. در مقابل FCoE را روی 
 FCoE IEEE 802.3 ترسیم می کند. مزایای  بر استاندارد  کامل دوبلکس مبتنی  اترنت  شبکه های 
کاهش هزینه، عدم نیاز به خرید سخت افزار اختصاصی FC و  نسبت به FC خالص در درجه اول در 
 ،FCoE که با نه مهارت های پیشرفته مورد نیاز برای نصب و مدیریت آن است. معایب آن این است 
ترافیک ذخیره سازی از طریق شبکه ای مشابه سایر ترافیک ها ارسال می شود و امکان بروز تداخل 
FCoE بومی پشتیبانی می کنند. در جدول زیر  وجود دارد و تنها برخی از آرایه های ذخیره سازی از 

کامل با هم مقایسه شده اند: FC به طور   FCoEو 

یکی از انتظارات کسانی  که 
از شبکه  های ذخیره  سازی  
استفاده  می کنند  استفاده 
پــایــدار است  ارتــبــاطــات  از 
که با  FC این انتظار  برآورده 

می شود
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FCFCoEپارامتر
کامل FC بر روی اترنتFCنام 

واژه شناسی

 FCیک شبکه پرسرعت است. این فناوری 

تا  مختلف  ســرعــت هــای  ــا  ب اجـــرا  حـــال  در 
اتــصــال  ــرای  ــ ب و  ثــانــیــه  بـــر  گــیــگــابــیــت   12۸
بــه سرورها  رایــانــه  ذخــیــره ســازی داده هـــای 
FC عمدتًا در شبکه های  استفاده می شود. 
کز داده  (SAN) در مرا فضای ذخیره سازی 

تجاری استفاده می شود.

FC بر روی اترنت (FCoE) یک فناوری شبکه 

شبکه های  روی  را   FC فریم های  که  اســت 
اترنت کپسوله می کند و به FC اجازه می دهد 
)یــا  گیگابیتی   10 ــرنــت  ات شــبــکــه هــای  از  ــا  ت
 FC ( بــا حــفــظ پــروتــکــل  ــر ــاالت ســرعــت هــای ب

کند. استفاده 

کار مکانیسم 

کردن  FC از مکانیزم مبتنی بر منبع برای پر 

استفاده   Buffer Credits نــام  به   ،pipe

 Buffer-to-Buffer نـــام  ــه  ب ــه  ک مــی کــنــد 
Credits هم شناخته می شود.

 f^elver FCoE بر روی مکانیسم مبتنی بر 

کنترل  نام  به  تلفات  از عدم  برای اطمینان 
 ،FCoE کار می کند. در مورد  اولویت  جریان 
کنترل  کننده جریان داده را  سوئیچ دریافت 

می کند.

اطمینان قابلیت 

اطمینان  قابلیت  به  ارتباط  برقراری  بــرای 
بسیار باالیی نیاز دارد. حتی یک فریم نباید 
تحویل  ترتیب  بــه  باید  فریم ها  و  شــود  گــم 

داده شوند.

به  کمتری  نیاز   FCoE از  استفاده  هنگام 
ارتباط وجود دارد. قابلیت اطمینان در 

کننده پشتیبانی   Nexus 5K, Nexus 7K و غیره Cisco MDS, 6520, G620, 300و غیرهپلفترم های 



نگاه تخصصی

             

20

دو ماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

17 شمــاره 
14٠1 خرداد 

FCFCoEپارامتر

کشی کابل 

FC اجازه می دهد تا از یک روش متفاوت و 

فیزیکی در سرتاسر مرکز  کشی مجزای  کابل 
داده استفاده شود.

کابل  از یک روش  تا  اجــازه می دهد   FCoE

استفاده شود،  کشی در سرتاسر مرکز داده 
ــای مــورد  ــل ه ــاب ک ــوع  بــنــابــرایــن تــعــداد و نـ

را ساده می کند. استفاده 

زیرساختی نیاز 

ــاز بــه  ــیـ نــســبــت بـــه تـــعـــداد دســـتـــگـــاه هـــا نـ
افــزار  سخت  زیــرا  دارد  بیشتری  زیرساخت 
مسیر   FC از  پشتیبانی  بـــرای  اخــتــصــاصــی 

ارتباطی و داده/برنامه مورد نیاز است.

ــعــداد دســتــگــاه هــا زیــرســاخــت  ــه نــســبــت ت ب
کمتری مورد نیاز است زیرا ما داریم ارتباط 
از  استفاده  با  را  و داده/برنامه   SAN بــرای 

یک مسیر همگرا می کنیم.

مسیریابی قابلیت 

به FC قابل مسیریابی است مــا  اســـت.  مسیریابی  قــابــل  غیر   FCOE

گسترش  را   FCoE SAN تا  نیاز داریم   FCIP

فواصل  در  حتی  بپیوندد،  آن  بــه  یــا  دهــد 
کوتاه.

هزینه
هــزیــنــه بــــاال، زیــــرا بـــه زیـــرســـاخـــت فــعــال و 
تــرافــیــک  از  پــشــتــیــبــانــی  ــرای  ــ ب اخــتــصــاصــی 

FC (SAN) نیاز دارد.

برای  مشابه  زیرساخت های  زیرا  کم  هزینه 
برای ارتباطات داده و SAN در آن استفاده 

می شود.
ثانیهسرعت بر  گیگابیت   12۸ ثانیهتا  بر  گیگابیت   ۴0 تا 

از راه دور پشتیبانی 
کیلومتر (OSI 9um SM) برای سرعت  تا 10 

ثانیه بر  گیگابیت   ۸
کیلومتر  13 تا 

FCoE در مقابل سایر پروتکل های ذخیره سازی
FCoE شباهت های زیادی به پروتکل iSCSI دارد. FCoE بسته های FC را در داخل بسته های اترنت 

کپسوله می کند، iSCSI دستورات SCSI را در داخل بسته های IP کپسوله می کند. یک تفاوت عمده 
FC در سراسر یک شبکه  ارتباطات  FCoE برای اجازه دادن به  که  بین این دو پروتکل این است 
کلی در محدوده یک مرکز داده استفاده می شود. از  اترنت پرسرعت طراحی شده است و به طور 
کرد،  ارتباطات بین دستگاه ها در یک مرکز داده استفاده  را هم می توان برای   iSCSI  ، طرف دیگر
اما اغلب به عنوان وسیله ای برای اتصال به یک دستگاه ذخیره سازی از راه دور استفاده می شود. 
 NIC را می توان با هر iSCSI که عالوه بر این، FCoE به یک آداپتور شبکه همگرا نیاز دارد، در حالی 

کرد. استاندارد استفاده 

جمع بندی
کز داده اجازه می دهد به جای چندین شبکه مستقل،  FCoE یک فناوری قانع کننده است که به مرا

و  کاهش می دهد  را  مرکز داده  مالکیت  کل  یکپارچه شوند، هزینه  اترنت در یک شبکه  از طریق 
نیز  اولیه  از سرمایه گذاری  که باعث حفاظت  افزایش می دهد، در حالی  را  انعطاف پذیری سیستم 
گرفتن  که با در نظر  FC بر روی اترنت در مقایسه با دیگر پروتکل ها مزایا و معایبی دارد  می شود. 
برای  شما  اولویت های  کرد.  انتخاب  را  مناسب  نوع  باید  پروتکل  هر  اعتماد  قابلیت  و  هزینه ها 

انتخاب پروتکل ذخیره سازی چیست؟

کــاهــش هــزیــنــه،  عـــدم نیاز 
بـــــه خــــریــــد ســــخــــت افــــزار 
اختصاصی از جمله  مزایای  

استفاده از FCoE است
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نویسنده:  زهرا مطیع شیرازی

که با توجه به سرعت روزافزون  در دنیای رقابتی امروز دنیای مدیریت سازمان ها دستخوش تحوالت چشمگیری شده است؛ چرا 
که توانمندسازی نیروی  از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید به این مهم توجه داشت  تکنولوژی، دانش به روز منابع انسانی 
انسانی یا Human Resource Empowerment در موفقیت و توسعه فعالیت های یک سازمان نقش مهم و تأثیرگذاری دارد؛ تا 

کننده خواهد بود. که حضور یا عدم حضور یک نیرو در سازمان، در نوع حرکت و میزان موفقیت آن سازمان تعیین  حدی 
از عوامل مؤثر در تحقق اهــداف سازمان، نیروی انسانی است.  کرده و یکی  گذر زمــان، نگاه سازمان ها به منابع انسانی تغییر  در 
به همین سبب، اهمیت توجه به توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ها از سوی مدیران منابع انسانی و مدیران عامل افزایش 
اینکه منابع انسانی باارزش ترین عامل تولید و مهم ترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجادکننده  یافته است. با توجه به 
کردن  کارآمدتر  قابلیت های اساسی هر سازمانی به شمار می آید، یکی از مؤثرترین راه های دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی، 
که برای توسعه و رونق فعالیت های خود اهمیت قائل  که سازمان های رشدیافته ای  کارکنان سازمان هاست. به همین خاطر است 
کرده و هزینه می کنند و نیروی انسانی نیز دلسوزانه و متعهدانه  هستند، برای توانمندسازی منابع انسانی سازمان خود وقت صرف 

برای سازمان وقت و انرژی صرف می کند تا پاسخ خوبی به این نگاه ارزشمند سازمان دهد. 
 می توان به مجموعه »آلیاسیس « به عنوان یک نمونه موفق اشاره 

ً
که به این اصل توجه ویژه دارند، مطئنا در میان سازمان هایی 

که توانمندسازی و ارتقای مهارت نیروی انسانی، در صدر فهرست استراتژی های آن قرار دارد. برای آشنایی با این تجربه موفق،  کرد 
که در ادامه می آید. کرده ایم  گفت وگویی با »علی آقابابایی« مدیر واحد فنی شرکت »آلیاسیس« تهیه 

ݥلیاݥسیسݥ ݥیتݥ وݥاݥحدݥ فنیݥ آ  ماݥموݥر
ݥیستݥ ݥ لبهݥ تکنوݥلوݥژ ݥکتݥ پیوݥستهݥ بر حر
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 در مورد فعالیت های واحد فنی توضیح دهید. این واحد شامل چه بخش هایی است؟
ً
لطفا

ارائه می کند. عالوه بر این، در  واحد فنی متناسب با قراردادهای شرکت، خدمات فنی را به مشتریان 
ازجمله مشاوره، طراحی، پشتیبانی، خدمات نصب  ح نیست، اموری  کاال مطر که تامین  قراردادهایی 

و راه اندازی و... نیز ارائه می شود. 
با  که همکاری بنده  زمانی  تغییراتی در حوزه خدمات فنی داشته است.  گذشته  آلیاسیس نسبت به 
از حدود یک  بعد  اما   ، بود   Collaboration آغاز شد، عمده فعالیت های شرکت در حوزه  مجموعه 
وارد  تا  کند  ایجاد  تغییراتی  فنی  فعالیت های  بخش  در  گرفت  تصمیم  آلیاسیس  مدیریتی  تیم  سال، 
فنی  خدمات  اصلی  تمرکز  امروزه  تغییرات،  آن  با  درنهایت  و  شویم  متفاوتی  و  پیشرفته تر  حوزه های 
، امنیت و شبکه می باشد. هرچند درصد ورود به سرویس های  شرکت در زمینه سرویس های دیتاسنتر
گروه از خدمات برای  که این  کاهش یافته اما بدین معنا نیست  Collaboration به شکل معناداری 

 ، یا اصًال در این زمینه فعالیت نداریم، بلکه تمرکز اصلی به حوزه دیتاسنتر و  مجموعه اهمیت ندارند 
امنیت و شبکه منتقل شده است. زمانی که درحال اجرای پروژه های بزرگ با زمینه های متنوع هستیم، 
به  را   cms پروژه   ، توانیر به عنوان مثال در  Collaboration غافل شویم.  از حوزه  قاعدتًا نمی توانیم 
از  و وظیفه پشتیبانی  کردیم  پیاده سازی  کشور  کنفرانس  ویدئو  پروژه های  ترین  بزرگ  از  عنوان یکی 
که در زمان  کنفرانس  برگزاری ویدئو  آن نیز در حال حاضر به عهده ماست. در این پروژه، زیرساخت 
پیاده سازی شده است.  برگزار شود،   برای هماهنگی های الزم  کشور  نیروگاه های  باید توسط  بحران 
کاربر  از جنس سمت  گذشته تمرکز اصلی بر فعالیت در سرویس های  گفت در  به طور خالصه می توان 
بود اما در حال حاضر بر سرویس های دیتاسنتر متمرکز شده ایم. درواقع از User Service ها به سمت 

کردیم.  Datacentre Service ها حرکت 

 طی سال های حضور شما در سمت مدیریت فنی آلیاسیس، چه مزیت های رقابتی ای در دپارتمان فنی ایجاد شده 

است؟

از زمان شروع بکار بنده و با حمایت های مدیران عالی شرکت، نقش واحد فنی پررنگ تر شده و اهمیت 
گذشته واحد فنی زیر مجموعه واحد دیگری بود ولی االن به صورت واحدی  بیشتری یافته است.  در 
، نگاه سازمانی  از سوی دیگر یافته است.  ارتقا  از نظر چارت سازمانی  و  ارائه می کند  مستقل خدمات 
آلیاسیس به این بخش جدی تر شده است، چرا که واحد فنی نقش مهمی در برآورده ساختن اهداف و 
برنامه ریزی های استراتژیک شرکت ایفا می کند. با پشتیبانی مدیریت عامل ، بخش فنی به عنوان یکی 
کنار واحدهای بازرگانی و فروش به انجام وظیفه می پردازد و می توان  آلیاسیس در  از بال های اصلی 

این موضوع را یکی از تغییرات اساسی برشمرد. 
عالوه بر این، توان فنی و نقش این واحد درنگاه مشتریان شرکت نیز رشد یافته است و سازمان های 
کرد برای دستیابی به این موقعیت،  کید  کرده اند. باید تأ مهمی به ما بابت اجرای پروژه هایشان اعتماد 
گونه ای که یک البراتور مجهز که میلیاردها تومان برای تجهیز آن  برنامه ریزی های زیادی انجام شد؛ به 
هزینه شد، در این مجموعه راه اندازی شده و چند هدف را دنبال می کند. اول اینکه همکاران واحد 
که در سبد محصوالت و خدمات شرکت قرار می گیرد  فنی می توانند خود را متناسب با تکنولوژی هایی 
کامل با آن تکنولوژی، در سایت مشتری  انطباق دهند و با سرویس  ها آشنا شوند تا با تجربه و آشنایی 
به  بار  اولین  برای  داریم، معموًال  کار  و  آن ها سر  با  که  تکنولوژی هایی  از  که خیلی  یابند، چرا  حضور 
کشور وجود ندارد، بنابراین فضای البراتور  ایران وارد شده  و تجربه پیاده سازی قبلی در آن زمینه در 
کسب تجربه عملیاتی دارد. از سوی دیگر مشتریان مهم  نقش انکارناپذیری در آماده سازی تیم فنی و 

ــدی و  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــوانـ ــ ارتـــــــقـــــــاء تـ
مهارت  های انسانی در صدر 
فــهــرســت اســـتـــراتـــژی  هـــای 

آلیاسیس ارتباط است
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که هیچگونه  با سرویس های حساس و حیاتی مانند پرداخت الکترونیک ها، بانک ها و ... وجود دارند 
که قرار است در سایت این گونه  قطعی در سرویس دهی آن ها قابل تصور نیست. به همین خاطر تیمی 
را  دنیا  روز  تکنولوژی های  و  تجهیزات  و  کند  فعالیت  آنها  ارتقای  یا  سرویس ها  بهبود  برای  مشتری ها 
برای  را  امکان  این  که البراتوار  آن تکنولوژی تشکیل شده باشد  آشنا به  افراد  از  باید  کند،  پیاده سازی 
برای مجموعه فنی  رقابتی  با چنین تجهیزاتی، مزیت  از البراتوار  بنابراین برخورداری  ما فراهم می کند. 

کرده است.  کشور ایجاد  آلیاسیس نسبت به سایر شرکت فناوری های اطالعات در 
پررنگ  گونه ای  به  انسانی هم  نیروی  ارتقای دانش  زمینه  آلیاسیس در  این مزیت، مجموعه  بر  عالوه 
که این موضوع نیز موجب تمایز آن با سایر شرکت های این حوزه شده است. در مجموعه  کرده  ورود 
کسب مدارک بین المللی و حضور در آزمون های  آلیاسیس حمایت بی قید و شرطی از پرسنل فنی برای 
از جمله هزینه  بین المللی، هزینه های مختلفی  آزمون های  برای شرکت در  مربوطه صورت می پذیرد. 
، تهیه محتوی های آموزشی و حضور در کشور موردنظر وجود دارد که با حمایت  ثبت نام و دریافت ووچر
هزینه ای  هیچ  فنی  واحد  نیروهای  گفت  می توان  کامل  اطمینان  با  مجموعه،  مدیریت  مثبت  نگاه  و 
که این موضوع  بابت آن پرداخت نمی کنند و شرکت همه هزینه ها را برعهده می گیرد. البته ما معتقدیم 
کنند، زمان و  کسب  که افراد برای آنکه آن مدرک را  یک رابطه حرفه ای و متعهدانه دوطرفه است، چرا 

انرژی می گذارند و از سوی دیگر شرکت هم از آنها حمایت مالی می کند.
کمتر شرکتی در کشور این امکان و فرصت را برای نیروهایش فراهم می کند. چرا که این روند، ریسک هایی 
زمینه  این  در  که خوشبختانه مدیریت شرکت  دارد  به همراه  را  و قطع همکاری  نیرو  چون جابجایی 
صاحب نگاه بلندنظرانه ای است و معتقد است مجموعه برای موفقیت به نیروی انسانی توانمند نیاز 

دارد و باید برای دستیابی به آن تمام این اقدامات را انجام داد. 
گفت  بنابراین با توجه به عواملی مانند البراتوارحرفه ای، برنامه دریافت مدارک بین المللی و... می توان 
مجموعه آلیاسیس در حوزه خدمات فنی بسیار قوی وارد بازار کار شده و در مقایسه با سایر شرکت های 
فناوری اطالعات، نقاط تمایز ارزنده ای دارد. بدیهی است برخورداری نیروهای واحد فنی از این شرایط 
با  باشند و خوشبختانه  برخوردار  باالیی  اعتمادبه نفس  از  بزرگ  پروژه های  انجام  برای  که  باعث شده 

توانسته ایم عملکرد مناسبی داشته باشیم. که نسبت به تیم گرایی داریم،  تمرکزی 

ــت. بــا توجه بــه ایــن محدودیت ها، چــه نــیــازی بــه کسب این  ــوزه ICT مــواجــه اس  ایـــران بــا محدودیت هایی در ح

گواهینامه های بین المللی احساس می شود؟

آنها، جنبه های تجاری است. در بسیاری از  که یکی از  دریافت  این مدارک از چند جنبه اهمیت دارد 
از اینکه شرکت ها صالحیت فنی الزم را برای  کارفرما برای اطمینان  که حضور پیدا می کنیم،  مناقصاتی 
تحریم  شرایط  در  اینکه  وجود  با  می کند.  ویژه ای  توجه  بین المللی  مدارک  به  دارند،  پروژه  در  حضور 
برای  باالیی  تمرکز  شرکت  در  دارد،  وجود  بین المللی  آزمون های  گذراندن  برای  مشکالتی  و  هستیم 
که در مناقصات  از هدف های ما این است  فراهم سازی بسترهای الزم در این مورد وجود دارد. یکی 
کنیم و برای دستیابی به این هدف ملزم به دریافت این  شانس باالتری داشته باشیم و بتوانیم رقابت 

مدارک هستیم. 
که می خواهد مدرک بگیرد، یک توفیق اجباری دارد  از منظر تکنیکال اهمیت دارد. فردی  جنبه دوم 
قرار است مورد  که  باشد، چرا  و دائم در حال مطالعه  نگه دارد  به روز  تکنولوژی  به  را نسبت  که خود 
را  تست  محدودی  تعداد  تست،   70-60 میان  از  گر  ا سیسکو،  آزمون های  در  مثًال  گیرد.  قرار  آزمایش 

تمرکز اصل شرکت آلیاسیس 
 ، دیتاسنتر حوزه  در  ارتباط 

امنیت و شبکه است
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و وقتی  باشیم  آمادگی  اوج  باید همواره در  این موضوع نشان می دهد  fail می شویم.  بزنیم،  اشتباه 
کامل دارد و از اطالعات  فردی در آلیاسیس مدرک بین المللی داشته باشد، یعنی در آن حوزه آمادگی 

گاه است. و دانش روز آ
که تجهیزات و تکنولوژی های به کار  گفته شد، شرکت وارد پروژه هایی شده است  که قبال  همانگونه 
کنید در چنین شرایطی و بنا به  گرفته شده بعضا برای اولین بار در ایران استفاده می شود. تصور 
 Cisco ACI کننده تجهیز محروم هستیم. مثًال پروژه  از حمایت و پشتیبانی تولید  دالیل سیاسی 
گستردگی  که دربانک ایران زمین اجرا شد، بزرگ ترین پروژه ایران تا آن زمان در این مقیاس از نظر 
آماده فنی مسلما  و  روز  با حضور نیروهای به  و اهمیت بوده است. اجرای این مدل پروژه ها جز 
امکان پذیر نیست. این پروژه را بعدا برای شرکت های معظمی مانند رایتل نیز اجرا کردیم که همگی 
گذراندن همان دوره های بین المللی و به روز نگه داشتن اطالعات و دانش همکاران فنی  حاصل 
گذاشتن  میان  در  برای  اصلی  سازندگان  که  فروم هایی  در  ما  همکاران  بدانید  است  جالب  بود. 
مشکالت  برای  راهکار  ارائــه  به  و  دارنــد  فعالی  حضور  کرده اند  ایجاد  نظر  تبادل  و  فنی  مشکالت 

کارهای آن ها عموما مورد پذیرش قرار می گیرد. می پردازند و راه 

کنون کدام گواهینامه های مرتبط با تخصص آلیاسیس را  کسب کرده اید؟  تا

با سبد محصول/ که مطابق  و شبکه  امنیت   ، با حوزه های دیتا سنتر گواهینامه ها متناسب  دریافت 
آن فعالیت می کند،  که شرکت در  یعنی در هر حوزه ای  برنامه ریزی می شوند.  خدمت شرکت است، 
 Dell EMC کسب شده است. به عنوان نمونه؛ در حوزه محصوالت  گواهینامه های مختلفی  مدارک و 
 ، VMware، در حوزه سرویس های دیتاسنتر و بحث ذخیره سازها، در حوزه محصوالت مجازی سازی 
 Fortinet که از زیرشاخه های دیتاسنتر است، محصوالت امنیتی Brocade در ، Cisco  امنیت و شبکه

کسب شده است. و ... مدارک بین المللی 
کسب مدرک در شرایط تحریم  کشور برگزار می شوند. راه های میانبری برای  ج از  عمومًا آزمون ها در خار
فعلی وجود دارد.به عنوان مثال شرکت هایی وجود دارند که به جای فرد آزمون می دهند؛ هزینه کمتری 

ــی شـــرکـــت  ــ ــت ــ ــاب ــ مــــزیــــت رق
آلیاسیس ارتباط در مقایسه 
ــوار  ــراتـ ــن  البـ ــتـ بـــا رقــبــا داشـ

پیشرفته تخصصی است
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کسب  که  که علیرغم اهمیتی  کامال مخالف هستند چرا  هم دارد. اما مدیرعامل آلیاسیس با این موضوع 
کسب  با مدارک  این مدارک درپیشبرد اهداف تجاری شرکت دارد، ولی دارا بودن دانش فنی مرتبط 
نه تنها  باشد،  نکرده  دریافت  را  مدرک  خودش  که  کسی  معتقدیم  و  داشته  بسزایی  اهمیت  نیز  شده 
که نیروهای  که اعتماد به نفس برخورداری و استفاده از آن را نیز ندارد. بنابراین همه مدارکی  دانش 

کشیده اند.  کرده اند، واقعی است و برای آن زحمت  کسب  آلیاسیس 

 برای دانش فنی کسب شده اند یا نمونه ای از کاربرد عملی آن در پروژه های آلیاسیس انجام 
ً
 آیا این مدارک صرفا

شده است؟

که به مشتریان ارائه می شود. جدای  کامال هم راستا با سرویس های عملی است  کسب مدارک  صدالبته 
از آن ، ما در پروژه های مختلف تعهدات آموزشی داریم؛ بدین معنی که مشتری ها انتظار دارند متناسب 
کیفیت و عملی  با سرویسی که پیاده سازی می کنیم، آموزش نیز بدهیم. امروزه جای خالی آموزش های با
گفته  که قبال وصف آن  کشور به وضوح دیده می شود. از این رو به پشتوانه البراتواری  در فضای آموزشی 
کمتر  ایران  که در  آموزش های ویژه و خاصی  تا  کنیم  را در مجموعه تأسیس  کادمی  آ شد، توانسته ایم 

IT است ارائه دهیم. ارائه می شود و موردنیاز جامعه 
در  آلیاسیس  خوشبختانه  می کنند.  تدریس  مختلف  سازمان های  در  آلیاسیس  همکاران  از  بسیاری 
که آموزشگاه ها و  طول این چند سال در حوزه فنی به خودکفایی رسیده و دانش تیم به حدی است 

آنها دعوت می کنند. از  سازمان ها 

آیا برنامه ای برای افزودن به تعداد و تنوع این گواهینامه ها در آینده دارید؟

گفت آلیاسیس دانش محورترین  در آلیاسیس دانش محوری اولویت بسیار باالیی دارد. درواقع می توان 
شرکت حوزه IT در ایران است. اینجا دیدگاه این است که متخصصان فنی با دانش باید جذب، نگهداری 
ح های آموزشی،  که ازمنابع آن برای طر و رشد یابند. حتی صندوقی به نام صندوق آموزش تعریف شده 

المللی هزینه می شود. علی الخصوص مدارک بین 
اندیشی  هم  با  شرکت  نظر  مورد  مدارک  ماهه،  سه  برنامه های  قالب  در  و  ساله  هر  منظور  همین  به 
آنها  کسب  و  انتخاب می شوند  و  و مهندسی فروش مشخص  فنی  واحد  در دو  همکاران فنی مستقر 

ارکان مختلف صورت می گیرد.  در  آن  ریزی الزم جهت پیشبرد  برنامه  و  تعریف  پروژه  قالب یک  در 

ی  ی هـــــــا تـــــــژ ا ســـــــتـــــــر ا ز  ا
در  ــاط  ــ ــبـ ــ ــــس ارتـ ــیـ ــ ــاسـ ــ ــیـ ــ آلـ
ود  ور آیــــنــــده  ــای  ــ ــال هـ ــ سـ
 بــــــــه تـــــکـــــنـــــولـــــوژی هـــــای
ر  کــشــو ر  د  H i g h - T e c h

است
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نویسنده: ساره نیک مقدم

با توجه به پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، صنعت اطالعات و ارتباطات نیز روزبه روز در حال تغییر و تحول است و رهبران این 
صنعت هر روز شاهد معرفی و ثبت رخدادهای جدیدی در این حوزه هستند. در همین راستا ساالنه نمایشگاه های مختلفی در جهان 
و ایران برگزار می شود تا جدیدترین و جذاب ترین دستاوردهای این حوزه معرفی و در حد توان در معرض دید عموم قرار  گیرد. یکی 
که  SVIAZ است  گرفت، نمایشگاه  ارتباطات قرار  که در سال های اخیر به شدت مود توجه عالقه مندان فناوری  از نمایشگاه هایی 
که به رویداد برتر سال  کشور روسیه و شهر مسکو برگزار شد. این نمایشگاه  امسال در 26 آوریل 2022 )ششم اردیبهشت 1401( در 
کرونا،  کرده بودند علی رغم پاندمی  که بسیاری پیش بینی  در صنعت اطالعات و ارتباطات شهرت دارد، یکی از نمایشگاه هایی است 

گیرد. مورد استقبال بی نظیر قرار 
که بستری برای انتقال تکنولوژی و برقراری ارتباط مؤثر بین رهبران این حوزه است، زمینه ای ایجاد  این نمایشگاه جذاب و پرطرفدار 
که از اقصی نقاط جهان برای بازدید به این نمایشگاه مراجعه می کنند، مهم ترین پلتفرم های شبکه  می کند تا عالوه بر عالقه مندان 

تجاری روسیه نیز - به عنوان بازیگران اصلی این صنعت - امکان تعامل مناسب با تأمین کنندگان داشته باشند.

گذری بر نمایشگاه بزرگ SVIAZ-2022 مسکو

گردهمایی  بزرگترین پلتفرم  های 
SVIAZ شبکه  سازی کسب وکار در



اد
ید

رو
دوماهنامه تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات

             

27

17 شمــاره 
14٠1 خرداد 

باند  و پهنای  بین المللی مخابرات، تجهیزات بی سیم  کنفرانس  و  نمایشگاه  گذشته  به  با مروری 
برگزار  روسیه  پایتخت  SVIAZ/ EXPO COMM MOSCOW هرساله در  که تحت عنوان  مسکو 
که دولت روسیه برنامه اقتصاد دیجیتال  که درست در سال 2019  می شود، به این مسئله می رسیم 
منابع  و  پرورش  و  آموزش   سایبری،  امنیت  مقررات،  اصلی  سرفصل  پنج  در  را  روسیه  فدراسیون 
به  توجه  کرد،  فناوری اطالعات تصویب  زیرساخت های  و  توسعه مهارت های تحقیقاتی  انسانی، 

گرفت. اقتصاد دیجیتال موردتوجه ویژه  قرار 
تحول دیجیتال بدون فناوری اطالعات امکان پذیر نیست و جمع آوری، حفاظت، انتقال و پردازش 
امر شامل  این  که  نیاز دارد  زیرساخت قوی مخابراتی  به یک سیستم  بزرگ،  مجموعه  داده های 
شبکه های مخابراتی، نرم افزارها و سیستم عامل های دیجیتال و مرکز داده هاست. با توجه  به این 
 SVIAZ/EXPO COMM MOSCOW امر و شاخه های اقتصاد دیجیتال در سال 2019 نمایشگاه 
بیش از هر چیز به موارد ذکرشده پرداخت تا روسیه به اقتصاد دیجیتال موردنظر خود دست یابد.

 
تولد نمایشگاه SVIAZ روسیه

SVIAZ مسکو، باید به سال 197۴ بازگشت. نمایشگاه  برای نگاهی به تاریخچه پیدایش نمایشگاه 
که  کــرده  ایجاد  بستری  مــی رود،  شمار  به  روسیه  برتر  فــنــاوری هــای  هفته  از  بخشی  که   SVIAZ

و  ناوبری  فناوری اطالعات،  زمینه مخابرات،  کنفرانس های بسیاری در  و  انجمن ها  نمایشگاه ها، 
Telematics برگزار شود تا عالقه مندان با مراجعه به این نمایشگاه، با خالقانه ترین و نوآورانه ترین 

دستاوردهای روز دنیا آشنا شوند.
ارتباطات  گفته شد؛ نمایشگاه بین المللی  SVIAZ روسیه مهم ترین رویداد صنعت  که  همان طور 
کسب وکارها و بازیگران  سال محسوب می شود. در این رویداد بزرگ ترین پلتفرم های شبکه سازی 
اصلی صنایع برای یافتن تأمین کنندگان اصلی حضور می یابند و سعی می کنند به این روش میزان 
برای  کسب وکار سولوشن های جدیدی  این نمایشگاه صاحبان  افزایش دهند. در  را  فروش خود 

از  اهداف پنهان  نمایشگاه 
ین  مهم تر معرفی    SVIAZ
تجاری  شبکه  پلتفرم های 
روســـیـــه بـــه  عـــنـــوان بــازیــگــر 

اصلی این صنعت بود
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بخش های  و  تکنولوژی  فناوری،  حوزه  در  جدید  ترندهای  با  و  کرده  پیدا  خود  کسب وکار  توسعه 
آشنا می شوند. مخابراتی 

کارکرد، بالفاصله به بزرگ ترین رویداد فناورانه  که نخستین نمایشگاه SVIAZ آغاز به  در سال 1975 
که در فرصت زمان بسیار  اروپا و مسکو تبدیل شد؛ به طوری  و تکنولوژی های مخابراتی در شرق 
از فعاالن  که هرساله شمار بسیاری  کرد  ایجاد  و بستری  گرفت  قرار  اندکی موردتوجه عالقه مندان 
کنند.  رویداد، به مسکو سفر  این  از  بازدید  برای  از سراسر دنیا  کسب وکارها  این حوزه و صاحبان 
 ، که چندین نمایشگاه دیگر High Tech روسیه است  از هفته  واقع بخشی  SVIAZ در  نمایشگاه 

Telematics را شامل می شود. کنفرانس های حوزه ارتباطات، فناوری، مخابرات و 

عناوین اصلی نمایشگاه SVIAZ روسیه
امسال  ــداد  روی در  که  اســت  آن  از  کی  حا  2022 ســال   SVIAZ نمایشگاه  از  منتشرشده  اطالعات 
(IOT)، واقعیت افزوده  کالن داده، اینترنت اشیاء  نمایشگاه های بزرگ و مهمی در زمینه مخابرات، 
و مجازی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، استارت آپ ها، دولت دیجیتال، حمل ونقل و ناوبری، 

الکترونیک برپا شده است.  5G و تجهیزات  شهر هوشمند، فناوری 
در بخش صنایع نیز بازدیدکنندگان از غرفه های خدمات موبایل، ماهواره، تأمین کنندگان خدمات 
و  گاز  اینترنت، صنایع نفت،  تلفن همراه، سرویس دهندگان  اپراتورهای مجازی  جهانی مخابرات، 
، شرکت های حمل ونقل  انرژی، صنایع استخراج معادن، خرده فروشی ها، شرکت های ساخت وساز
و  ادارات فدرالی  و همین طور  مالی  تأمین  و  بانک  ، صنایع  نرم افزار توسعه دهندگان  و لجستیک، 

کرده اند. منطقه ای روسیه دیدن 

 SVIAZ یــــشــــگــــاه  نــــمــــا
جهت   در  مناسب  بستری 
و  ین  خالقانه  تر با  آشنایی 
نوآورانه  ترین دستاوردهای 

روز  دنیا بود
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SVIAZ برنامه های اصلی توسعه کسب وکارها در نمایشگاه
 در سی و چهارمین دوره نمایشگاه و کنفرانس بین المللی مخابرات، تجهیزات بی سیم و پهنای باند 
که از جمله آنها می توان به معرفی و  گرفته شد  کلیدی در نظر  SVIAZ -2022 برنامه های اصلی و 

کسب وکارها،  از  عرضه فناوری های پیشرفته در شهرک های صنعتی، بررسی میزان حمایت دولت 
اشاره  صــادرات  ازای  در  محصوالت  واردات  و  روسیه  مخابراتی  تجهیزات  صــادرات  ظرفیت های 
اقشار   SVIAZ بین المللی  با توجه  به سرفصل های مشخص شده در نمایشگاه  این،  بر  کرد. عالوه 
اپراتورهای مخابراتی  قانون گذاری،  و بدنه  و اعضای هیئت های حاضر  مختلفی چون نمایندگان 
کشورهای مختلف به بازدید  شرکت های صنعتی و همچنین دانشمندان و متخصصان بسیاری از 

این نمایشگاه تخصصی پرداختند. از 

وضعیت بازدید از نمایشگاه SVIAZ  روسیه
را مدیران عامل   SVIAZ نمایشگاه  بازدیدکنندگان  از  35 درصدد  آمارهای منتشرشده؛  براساس 
از  35 درصد  اینکه  و جالب تر  ح جهان تشکیل داده انــد  اجرایی شرکت های مطر ارشد  و مدیران 
نشان  همچنین  آمــار  این  کرده اند.  شرکت  نمایشگاه  این  در  نخستین بار  بــرای  بازدیدکنندگان 
می دهد که موضوعاتی نظیر تجهیزات مخابراتی و فناورانه، خدمات و سولوشن های جدید، صنایع 
زیرساختی شبکه و مخابرات، شهر هوشمند و فناوری اینترنت اشیاء محبوب ترین موضوعاتی بوده 

کرده اند. که نظر بازدیدکنندگان را به خود جلب 
رویدادهای جانبی بسیاری  و  کنفرانس ها   SVIAZ نمایشگاه  گفته شد؛ در حاشیه  که  همان طور 
ح و بزرگ در صنعت مخابرات و فناوری  کمپانی های مطر که بسیاری از نمایندگان  نیز برگزار شده 
نشست  به  مــی تــوان  نشست ها  ایــن  مهم ترین  جمله  از  که  داشته اند  حضور  آنها  در  اطــالعــات 

گذشته  در نمایشگاه سال 
از شـــرکـــت   197   SVIAZ 
8 کشور جهان  در نمایشگاه 

SVIAZ حضور داشتند
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کادمی  آ بین المللی  و نشست  ناوبری  بین المللی  روسیه، نشست  نرم افزار  SVIAZ-2022، نشست 

کرد. جهانی مخابرات اشاره 
برگزار  آن  و میزگرد تخصصی در حاشیه  رویداد   20 که   SVIAZ-2022 نمایشگاه  به  کلی  نگاهی  در 
بازدیدکنندگان نمایشگاه ها در  از  67 درصد  کارشناس به سخنرانی پرداختند و   200 از  شد، بیش 
روسی  نرم افزار  نشست  چون  تخصصی  پنل های  نمایشگاه  این  در  یافتند.  حضور  نشست ها  این 
(، پانزدهمین نشست بین المللی ناوبری، نخستین رویداد باشگاه مدیران صنعت  )راهکارهای مؤثر
کادمی بین المللی   ITو دیجیتال، سومین کنفرانس ساالنه تکنولوژی اینترنت اشیاء و میزگرد جهانی آ

ناوبری، نخستین رویداد باشگاه مدیران صنعت  ITو دیجیتال، سومین کنفرانس سالیانه تکنولوژی 
برگزار شد. نیز  ارتباطات بین الملل  اینترنت و میزگرد جهانی 

SVIAZ-2021 نگاهی به نمایشگاه
که هرساله به عنوان بزرگ ترین رویداد سال برگزار می شود. مرور  نمایشگاه  SVIAZنمایشگاهی است 
نمایشگاه  این  در  کرونا،  با وجود همه گیری  که  گذشته نشان می دهد  SVIAZ در سال  نمایشگاه 
خود  دستاوردهای  جدیدترین  عرضه  و  معرفی  به  و  داشته  حضور  جهان  کشور   ۸ از  شرکت   197
 ، کشور  32 از  مختلف  حــوزه هــای  در  متخصص  ۸هــزار  دست کم  نمایشگاه  ایــن  در  پرداخته اند. 

کنند. گردهم آمدند تا از این نمایشگاه بزرگ و جهانی بازدید  70منطقه و 201 شهر روسیه 
از  یکی   SVIAZ/EXPO COMM MOSCCO کنفرانس  و  نمایشگاه  گفت  مــی تــوان  صراحت  به 
نمایشگاه ها  پربازدیدکننده ترین  از  یکی  که در هر شرایطی  نمایشگاه های جهان است  بزرگ ترین 
بنابراین  تکنولوژی است؛  و  فناوری  به حوزه  برای عالقمندان  و محل مناسبی  محسوب می شود 

کرد.  SVIAZ مشاهده  جدیدترین های جهان را می توان در 

ــر  ــرتـ بـ ــای  ــ ــص  هـ ــ ــاخـ ــ شـ از  
حضور    SVIAZ نمایشگاه 
فعال مدیران عامل یا ارشد 
جهان  ح  مطر شرکت  های 

بود
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امین خلف وند مترجم: 

آن داریم. 30 سال از همه گیری اینترنت می گذرد و  کنترل می کنیم، نه چارچوبی بومی برای حل مسائل  امروزه ما نه داده هایمان را 
ساختار داده های ما هنوز براساس مفهوم رایانه های مستقل است که در آن داده ها به صورت متمرکز در یک سرور ذخیره و مدیریت 
کاری انجام می دهیم، نسخه هایی از اطالعات ما به سرور  که در اینترنت  کاربر آنها را بازیابی یا ارسال می کند. هربار  می شوند و یک 

کنترل داده های خود را از دست می دهیم.  که این اتفاق می افتد،  یک شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت ارسال می شود و هربار 
اینترنت وصل می شوند، درواقع در  که همگی به  که با استفاده از دستگاه هایی مانند ساعت، ماشین، تلویزیون و یخچال  هرچند 
دنیایی به هم پیوسته زندگی می کنیم اما داده های ما هنوز به صورت متمرکز ذخیره می شوند؛ در رایانه ها یا سایر دستگاه های ما، در 
حافظه USB و حتی در حافظه ابری )Cloud(. این واقعیت مسائلی را در اعتماد ما به آن شرکت ها ایجاد می کند. آیا می توانم به آن افراد 
کنند؟  داده های من را در برابر هرگونه فساد داخلی یا خارجی و عمدی یا تصادفی، ذخیره و مدیریت 

ً
که واقعا کنم  و شرکت ها اعتماد 

، مسیر آینده وب اینترنت نامتمرکز

آیا WEB3 از داده های ما 
محافظت می کند؟
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کاری انجام می دهیم، نسخه هایی از زندگی ما ساخته شده و به رایانه دیگری  که در اینترنت  هربار 
را در آن سوی وب، پشت  کنترل داده های خود  اتفاق می افتد،  که این  ارسال می شوند. هنگامی 
دیوارهای یک سرور از دست می دهیم. این تنها مسئله حفاظت از داده های شخصی ما نیست، 
ایجاد  خدمات  و  کاال  تأمین  زنجیره  عملیات  انجام  در  زیــادی  کارآمدی های  نا و  مشکالت  بلکه 
نقاط   ، متمرکز داده  مدیریت  و  سرور   - کاربر براساس  داده   زیرساخت  با  کنونی  اینترنت  می کند. 
آنالین  ارائه دهندگان خدمات  نفوذ در داده های  که  شکست غیرعادی بسیاری دارد؛ همان طور 
را در  نبود شفافیت  اسناد و همچنین  برای نگهداری  زیاد  این، هزینه  بر  بارها می بینیم. عالوه  را 

ایجاد می کند.  تأمین  طول زنجیره 
که این رایانه های   این مسئله ریشه تاریخی دارد؛ ما اول رایانه داشتیم، سپس اینترنت اختراع شد 
مستقل را از طریق یک پروتکل انتقال داده به هم وصل می کرد. در آغاز دوران رایانه های شخصی، 
معموًال داده ها را روی یک فالپی دیسک ذخیره می کردیم، آن را از رایانه بیرون می کشیدیم و به سراغ 
که به آن نیاز داشت می رفتیم و آن اطالعات را روی رایانه اش کپی می کردیم تا بتواند از آن  شخصی 
کشور دیگری بود، باید آن فالپی دیسک را برایش پست می کردیم.  گر آن شخص در  کند. ا استفاده 
 TCP/IP داده  انتقال  پروتکل  ارائه  با  که  بود  داستان  این  بر  پایانی   WWW پیدایش  و  اینترنت 
اینترنت  بعد  سال   10 کرد.  کمتر  شدت  به  را  اطالعات  انتقال  هزینه  و  سریع تر  را  اطالعات  انتقال 
که  WEB2 می گفتند را دیدیم  که اصطالحًا به آن  پخته تر و قابل برنامه ریزی شد. ظهور پدیده ای 
در  انقالبی   WEB2 کرد.  فراهم  برایمان  را  الکترونیک  تجارت  پلتفرم های  و  اجتماعی  شبکه های 
کاالها، و خدمات  تعامل های اجتماعی ما به وجود آورد؛ تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اطالعات، 
کنیم،  P2P در مقیاس جهانی استفاده  که از تعامل های  کرد و به ما امکان داد  را به هم نزدیک تر 

در دنیای امروز  یک سوال 
مهم وجود داد. آیا از داده ها 
و اطــالعــات مــا بــه درســتــی 
مــحــافــظــت مـــی شـــود یـــا هر 
زمان ممکن است اطالعات 

ما فاش شود؟
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انــقــالب   WEB2 ــا ظــهــور  ب
وسیع در تعامالت اجتماعی 
ــیــا شکل  ــردم دن مــ بــیــن  در 

گرفت

را  که نه یکدیگر  که بین دو نفر میانجی می شود، دو نفری  اما همیشه با یک واسطه: یک پلتفرم 
 P2P کار بزرگی در ایجاد اقتصاد  که این پلتفرم ها  می شناسند و نه به هم اعتماد دارند. در حالی 
کم بر تعامل های مردم  کشف محتوای پیچیده، آنها تمام قوانین حا انجام داده اند اما با وجود و 

کنترل می کنند.  کاربران خود را  را تعیین می کنند و تمام داده های 
اینترنتی که امروزه از آن استفاده می کنیم، بیشتر براساس ایده رایانه های مستقل ساخته می شود. 
داده ها به صورت متمرکز در سرورهای مؤسسات مورداعتماد ذخیره و مدیریت می شوند. داده ها 
آنها، به  و فایروال های  این سرورها  برای مدیریت  با فایروال محافظت می شوند.  این سرورها  در 
آنها ادمین سیستم می گویند. تالش برای دستکاری داده ها در یک سرور  که به  کسانی نیاز است 

که برای امنیتش نرده و دزدگیر دارد.  همانند ورود به خانه ای است 
کچین نیروی حرکت اینترنت نسل بعدی باشد؛ پدیده ای که به   به نظر می رسد که در این زمینه بال
کچین روش ذخیره و مدیریت داده ها را از نو ابداع می کند؛ مجموعه ای از  آن WEB3 می گویند. بال
که مدیریت آن جمعی است و به ما این امکان را می دهد  داده )الیه حالت جهانی( را ارائه می کند 
P2P را بدون واسطه  کنش های  کردن نباشند و ترا کپی  که قابل  گونه ای بفرستیم  که فایل ها را به 

آغاز شد.  انجام دهیم. تمام این پدیده با پیدایش بیت کوین 
به طور  باید  آنها  به  نفوذ  برای  که  پروتکل های مشابه طوری طراحی شده اند  و سایر  بیت کوین 
که هرکدام از آن خانه ها نرده و دزدگیر ویژه  کنید  همزمان به چندین خانه در سراسر جهان نفوذ 
WEB3 داده ها در چندین  اما بسیار هزینه دارد. در  را دارند. چنین نفوذی ممکن هست  خود 
P2P ذخیره می شوند. در این پروتکل قوانین مدیریت آن رسمیت یافته و با  نسخه از یک شبکه 
که با یک توکن بومی از همان  کاربرانی  کثریت مشارکت کنندگان شبکه محافظت می شوند؛  اجماع ا
که در دنیایی به هم پیوسته زندگی می کنیم،  کنون  شبکه در ازای فعالیت خود تشویق می شوند. ا
کچین که ستون فقرات WEB3 است، ساختارهای داده در پس زمینه وب را از نو تعریف می کند.  بال
کمیتی را در باالی اینترنت کنونی معرفی می کند که به دو نفر - که نه یکدیگر را  کچین الیه ای حا بال
که به توافقاتی روی وب دست یابند.  می شناسند و نه به هم اعتماد دارند - این امکان را می دهد 
کرد. در حالی  کاربر عادی تغییر نخواهد   با این حال، هیچ چیز در الیه بیرونی اینترنت برای یک 
 Back-End انقالب  WEB3 یک  بود،  کلی وبسایت(  Front-End )ظاهر  انقالب  WEB2 یک  که 
کچین رهبری  )منطق و پردازش وبسایت( است. مجموعه ای از پروتکل ها وجود دارند که توسط بال
اینترنت  کنند و منطق  ابداع  را دوباره  اینترنت   Back-End می شوند و می خواهند نوع سیم کشی 
کچین را رایانه جهانی توزیع شده  که برخی بال کنند. به همین دلیل است  را با منطق رایانه ترکیب 

گام بزرگ بعدی در توسعه رایانه و اینترنت است.  می گویند. و این احتماًال 

پروتکل های پرحالت
آنچه در علوم  انتقال  برای  آن استفاده می کنیم، مکانیزمی بومی  از  که در دوران حاضر  اینترنتی 
کسی است، چه  کسی چه  رایانه به آن حالت )State( می گویند را ندارد. یعنی وضعیت اینکه چه 
گی  با این حال، حالت یک ویژ کند.  کاری  کسی حق دارد چه  کسی مالک چه چیزی است و چه 
مهم برای مدیریت ارزش هاست. توانایی انتقال آسان و کارآمد P2P قلب بازارهای مالی و مشتریان 
کنید، نمی توانید بدون سازمان های متمرکز  گر نتوانید حالت اینترنت را حفظ  الکترونیکی است. ا
که اینترنت دوران ما  که نقش انتقال دهنده دارند، ارزش مالی یا اعتباری را انتقال دهید. در حالی 
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کاالها و خدمات  کرده و  گذشته داشتیم، تسهیل  آنچه در  از  با مقیاس بزرگ تر  را  انتقال اطالعات 
نبود  جبران  برای  اینترنتی  پلتفرم های  به  اما  است،  کرده  ارائه  بیشتر  کارایی  و  کمتر  قیمت  با  را 

نیازمندیم.  حالت 
آن  در  که  را مدیریت می کنند  اطالعات  انتقال  کنونی، فقط  مانند وب  پروتکل های بدون حالت 
سادگی  براساس  حالت  نبود  این  است.  بی اطالع  دیگری  حالت  از  اطالعات،  گیرنده  یا  فرستنده 
انتقال داده  آنها ساخته شده است. پروتکل هایی مانند پروتکل  که وب روی  پروتکل هایی است 
 SMTP می گویند و مجموعه ای از پروتکل های فناوری های وابسته مانند پروتکل TCP/IP که به آن
این  وبسایت ها.  در   (Hypertext) فرامتن  انتقال  بــرای   HTTP پروتکل  یا  ایمیل،  انتقال  بــرای 
نه چگونگی ذخیره شدن داده ها.  را مدیریت می کنند  انتقال داده ها  پروتکل ها فقط  از  خانواده 
کردن  ، ذخیره  به دالیل بسیار اما  یا غیرمتمرکز ذخیره شوند  به صورت متمرکز  داده ها می توانند 
کرد. که به هم اعتماد ندارند، رونق زیادی پیدا  متمرکز داده ها، اغلب برای پرداخت ها بین دو نفر 
ارزش های مالی و  تا  کردند  کاربران شبکه معرفی  برای  را  کچین های مشابه، روشی  بیت کوین و بال
پروتکل  کنند.  به واسطه های مورداعتماد منتقل  نیاز  قالب بومی دیجیتالی بدون  را در  اعتباری 
کاربر را به خاطر بسپارد.  اجماع به شکلی طراحی شده که شبکه بتواند رویدادهای قبلی یا تعامالت 
چه  زمانی  چه  و  کسی  چه  می کند  مشخص  که  واحد  مرجع  منبع  یک  ارائه  با  بیت کوین  بنابراین 
کچین  و بال بنابراین بیت کوین  کرده است.  را حل  کرده، مشکل هزینه دوبرابری  را دریافت  چیزی 
زیربنایی آن را می توان یک پدیده تحول آفرین در نظر گرفت که راه را برای اینترنت غیرمتمرکز هموار 
که امروز ارزش بازارش به  کرد  کاغذ سفید 9 صفحه ای در سال 200۸ زیرساختی را آغاز  کرد و از یک 

بیش از 150 میلیارد یورو می رسد.

WEB3 دیگر  در تکنولوژی 
فایل ها  کــردن  کپی  امکان 
کنش ها  ترا و  نـــدارد  وجـــود 
طرفین   بین  واسطه  بــدون 

صورت می گیرد
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نویسنده: شهاب زیرکی

آمادگی برای یک تهدید  یا زلزله مهم است،  آماده شدن برای مقابله با یک نیروی مخرب فیزیکی مثل طوفان  که  اندازه  به همان 
سایبری نیز اهمیت دارد. ما در دنیای دیجیتالی زندگی می کنیم و به فناوری وابسته هستیم. امروزه صنایع در همه اندازه ها و انواع 
مختلفی مثل موسسات دولتی، شرکت های مالی، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و غیره باید ضمن حفظ کیفیت خدماتشان، 

کنند. کاهش اثرات جرایم سایبری هم دست و پنجه نرم  با مدیریت و 
این  افــزاری می شود.  باج  قربانی یک حمله  کسب و کار  ثانیه یک  2031، هر دو  تا سال   ،Cybersecurity Ventures گفته  طبق 
را به در حال رشدترین نوع جنایت  265 میلیارد دالر برای قربانیان خود هزینه خواهد داشت و باج افزار  از  حمالت ساالنه بیش 
کسب وکارها در هر نوع و اندازه ای دارای استراتژی برای محافظت در برابر  که  سایبری تبدیل می کند. این مسئله آنقدر مهم است 
بتوانند  تا  ارزشمند خود هستند  بازیابی سریع اطالعات  و  با عث نفوذ می شوند  که  گونه ناهنجاری هایی  ، شناسایی هر  باج افزار
را  Veritas یک استراتژی جامع و چند الیه  دوباره به حالت قبل برگشته و به فعالیت طبیعی خودشان ادامه دهند. خوشبختانه، 

ارائه می دهد. برای حفاظت، شناسایی و بازیابی امنیت سایبری 

با NetBackup به باج افزارها 
رکب بزنید
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حفاظت
یعنی  شما  ارزشمند  و  مهم  دارایــی  که  کنید  حاصل  اطمینان  که  است  این  دفاعی  خط  اولین 
محافظت  غیرمنتظره   و  ناشناخته  اتفاقات  برابر  در  شما  اطالعات  فناوری  زیرساخت  و  داده هــا 
نکنید.  ــا  ره آســیــب پــذیــر  را  آن هـــا  یــا  قـــرار ندهید  مــعــرض خطر  را در  ــود  ــای خ ــ مــی شــود. داده ه
 Veritas NetBackupجامع ترین پشتیبانی را از edge تا core تا ابر ارائه می دهد، به این معنی 

یکپارچگی داده  روی  بازیابی است. Veratis بر  قابل  و  که محیط شما همیشه محافظت شده 
که فایل های پشتیبان ایمن بوده و دور از دسترس مهاجمان مخرب  تمرکز می کند تا مطمئن شود 

باقی می مانند.
از تمام اطالعات ارزشمند شما محافظت می کند: گی های زیر  NetBackup با ویژ

on-prem و در فضای ابری  تغییر ناپذیری بی نظیر 

at-rest in-flight و   رمزگذاری داده ها به صورت 

 مدیریت هویت و دسترسی (IAM) همراه با احراز هویت چند عاملی (MFA) برای کنترل افرادی 

که می توانند به داده های خاصی دسترسی داشته باشند و نظارت بر این که چه اقداماتی می توانند 
انجام دهند.

شناسایی
کتیک های خود را توسعه می دهند و تکنیک هایی را برای دور  مهاجمان مخرب به طور مداوم تا
که توانایی شناسایی  زدن حتی هوشیارترین سیستم امنیتی ایجاد می کنند، به همین دلیل است 
ناهنجاری  تشخیص  قابلیت  اســت.  کلیدی  شــده،  امنیت  نقض  به  منجر  که  تهدیدی  گونه  هر 
گاهی از زیرساخت، نمای  آ که مبتنی بر هوش مصنوعی  است، با نظارت مستمر و   NetBackup

واحد و جامعی را در تمامی سازندگان ذخیره سازی، پشتیبان گیری و ابر ارائه می دهد.

 Ventures گــفــتــه  ــق  ــب ط
تـــا  ،  C y b e rs e c u r i t y
ثانیه  دو  ــر  ،هـ  2031 ســـال 
قربانی یک  کسب وکار  یک 

حمله باج افـزاری می شود
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بازیابی
به اهداف  افزار  باج  تا  نباید اجازه داد  بازیابی ضروری است.  ، سرعت  افزار باج  با  هنگام مواجهه 
کند. NetBackup شکاف های موجود در استراتژی انعطاف پذیری شما را از بین  خود دست پیدا 

RPO, RTO و زمان خرابی نزدیک به صفر را ارائه می دهد. at-scale و  می برد و بازیابی 
Veritas NetBackup از قابلیت های زیر بهره مند خواهید شد: با 

کنید. NetBackup Resiliency هماهنگ و خودکار   فرآیند بازیابی خود را با 

کنید. VMware بازیابی  Instant Rollback برای   یک یا 100 ماشین مجازی را با 

که از طریق نقاط بازیابی دانه ای انعطاف پذیری را   VMware  حفاظت مداوم از داده ها برای 

افزایش می دهد.

جمع بندی
Veritas NetBackup با انعطاف پذیری باال توسعه داده شده و تبدیل یک پلتفرم واحد و یکپارچه 

کمک به شما در محافظت از سیستم های فناوری اطالعات و یکپارچگی داده ها شده است.  برای 
کاهش  عالوه بر این NetBackup به شما در شناسایی تهدیدات و ناهنجاری ها از طریق نظارت، 
کمک می کند و به شما امکان می دهد برای  اثرات و بازیابی سریع با اتوماسیون و هماهنگ سازی 
و  تجاری  نظر  از  بتوانید  می شود  باعث  آمادگی  این  باشید.  آماده  افزار ها  باج  هجوم  با  مواجهه 

باشید. پذیر  انعطاف  عملیاتی 

ــا  NetBackup داده  ه بــا 
فناوری  یرساخت های  ز و 
ــر  ــراب ب ــا در  ــم اطــــالعــــات ش
حمالت محافظت می شود
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کــردن خدمات  فراهم  تیم جهت  گــوگــل در حــال جــمــع آوری یک 
این  ترتیب  بدین  کچین است.  توسعه دهندگان بال برای  واسطه 
گوگل را به مقصد اصلی  کمپانی امیدوار است تا بتواند پلتفرم ابری 

کند. 3 تبدیل  اپلیکیشن های وب 
قصد  آنها  گوگل  ابری  بخش  رئیس  نایب  زاوری«  »آمیت  گفته  به 
تنها در  و  باشند  رمزارزها  از موج  ندارند به شکل مستقیم بخشی 
کردن فناوری های متعدد این امکان  که با فراهم  پی این هستند 
3 در  و ماهیت غیرمتمرکز وب  مزایا  از  که شرکت ها  کنند  ایجاد  را 

کار خود بهره ببرند. کسب و 
به  رسیده  CNBC هــم  دســت  به  که  ایمیلی  طی  همچنین  زاوری 
پتانسیل فوق العاده عظیمی   3 بازار وب  که  کرده  اعالم  کارکنانش 
دارد و بسیاری از مشتریان  درخواست دارند تا این شرکت پشتیبانی 

از وب 3 و فناوری های مرتبط با رمزارز را افزایش دهد.

ک چین اطالعات تکمیلی از اقدامات گوگل در حوزه بال
ک چین  گوگل دنیای بال که  گفتنی است این نخستین باری نیست 
تشکیل تیم  از  نیز  مــاه  دی  در  کمپانی  ایــن  مــی گــیــرد،  هــدف  را 

پی  در  مــذکــور  تیم  کــرد  اعــالم  و  داد  دیجیتال خبر  دارایــی هــای 
روش هایی است که مشتریان ابری بتوانند واریز یا دریافت رمزارزی 

باشند. داشته 
که چه در این کمپانی  گوگل اما متشکل از افرادی است  تیم جدید 
کار داشته اند. همچنین  و  3 سر  با وب  پروژه های دیگر  و چه در 
راه اندازی  را  گوگل سیستمی  انتظار می رود  زاوری  گفته های  طبق 
ک چین را به سادگی  کند که شرکت ها را قادر می سازد تا اطالعات  بال

کاربران نمایش دهند. برای 
وب  نظیر خدمات  پلتفرم ها  سایر  با  می تواند  همچنین  ابزار  این 
این  در  نیز  متناقضی  مــورد  البته  باشد.  داشته  آمازون سازگاری 
ایجاد شبکه ای   3 و غایی وب  زیرا هدف اصلی  میان وجود دارد 
کردن شرکت هایی چون گوگل، آمازون و متا از  ج  غیرمتمرکز و خار

دایره قدرت است.
میزبان  نیازمند  همچنان   3 وب  توسعه دهندگان  وجــود  ایــن  با 
معلوم  قــرار  از  و  هستند  خــود  اپلیکیشن های  و  خــدمــات  جهت 
این  اول  انتخاب   3 وب  ماهیت  به  توجه  بدون  دارد  قصد  گوگل 

کند. را ایجاد  توسعه دهندگان باشد و مونوپولی خود 

گوگل با تشکیل تیمی جدید می خواهد پلتفرم 
ابری خود را مقصد اپ های وب 3 کند
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کارشناسان Analysis Group )یکی از بزرگترین شرکت های مشاوره 
احتمالی متاورس در  تــاثــیــرات  بــررســی  از  پــس  جــهــان(  سطح  در 
که این فناوری در یک دهه آینده می تواند  آینده، تخمین زده اند 

کند. کمک  اقتصاد جهانی  تا 3 تریلیون دالر به 
 Analysis Group کارشناس  که توسط دو  ۴5 صفحه ای  گزارش 
به عنوان جانشین  از متاورس  که چرا  منتشر شده، توضیح داده 
واقعیت  تجربیات  ارتــبــاط  باعث  چگونه  و  می شود  یــاد  اینترنت 

با جهان دیجیتال و فیزیکی می شود.  )XR( تعمیم یافته 

تاثیر متاورس در اقتصاد جهانی
گزارش خود با بررسی دقیق نحوه توسعه این  کارشناس در  این دو 
فناوری های نوآورانه، تاثیر پولی آن ها را از نظر رشد تجارت، ایجاد 
گر متاورس  شغل و توسعه اقتصادی برآورد کردند. به عقیده آن ها، ا
در سال جاری مورد پذیرش عموم قرار بگیرد، سهم تولید ناخالص 
)یعنی 2031(،  کارش  به  آغاز  (GDP) آن در دهمین سال  داخلی 
در ایاالت متحده و منطقه آسیا و اقیانوسیه به باالترین حد خود 

خواهد رسید.
مناطق  ایــن  داخلی  ناخالص  تولید  در  مــتــاورس  آن هــا،  گفته  به 

بیش  می تواند  و  داشــت  درصــدی خــواهــد  سهم 2.3  اقتصادی، 
کند و در  کمک  GDP مناطق آسیا-اقیانوسیه  از 1 تریلیون دالر به 
متحده  ایاالت  اقتصاد  دالر به  میلیارد  میزان 560  به   2031 سال 

کند. کمک 
که این فناوری روی فعالیت های  آن ها همچنین توضیح داده اند 
هند،  التین،  آمریکای  آفریقا،  شمال  و  خاورمیانه  اروپا،  اقتصادی 
تــاثــیــرگــذار خــواهــد بــود و در  کــانــادا نیز  آفــریــقــای جــنــوب صــحــرا و 
ناخالص داخلی جهانی  تولید  تریلیون دالر به   3 از  مجموع بیش 

کمک می کند.
که در مسیر تحقق  کرده اند  در نهایت، محققان به این نکته اشاره 
، چالش های فنی و سیاستی بسیار زیادی وجود دارد. در  این امر
کنار یکدیگر جمع شوند تا استفاده  واقع اجزای بسیار زیادی باید 

آینده نزدیک امکان پذیر باشد. از متاورس در 
بـــه مــتــا،  ــت فــیــســبــوک  ــرک ــــد ش ــرن ــ گــذشــتــه و پـــس از ری ب از ســـال 
اســت.  گرفته  قــرار  زیــادی  بسیار  توجه  مــورد  »مــتــاورس«  مفهوم 
کاهش  فضا  ایــن  بــه  نسبت  عمومی  عالقه  زمـــان،  مــرور  بــه  البته 
کــســب وکــارهــا همچنان در حــال ســرمــایــه گــذاری روی  امــا   یــافــت، 

متاورس هستند.

متاورس تا سال 2031 می تواند 3 تریلیون دالر 
به اقتصاد جهانی کمک کند
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 محبوبیت تکنیک های سئو برای هکرها
 افزایش رتبه فایل های مخرب در نتایج گوگل

محققان شرکت امنیتی آمریکایی Netskope گزارش جدیدی منتشر 
که نشان می دهد تعداد دانلودهای انجام شده به منظور  کرده اند 
گذشته، ۴50 درصد افزایش یافته است.  اهداف فیشینگ در 12 ماه 
از اصول  که هکرها با استفاده  کید شده  گزارش همچنین تا در این 
سئو (SEO) برای افزایش رتبه فایل های  PDFمخرب در موتورهای 

جستجو استفاده می کنند.
این گزارش به طور کلی نشان می دهد که تالش هکرها برای فیشینگ 
به طور مداوم در حال تحول و پیشرفت است. همچنین دیگر فقط 
کارمندان از طریق ایمیل مورد هدف هکرها قرار نمی گیرند، بلکه حتی 
از موتورهای جستجو محبوبی  کاربران معمولی نیز هنگام استفاده 

گوگل و بینگ نیز ممکن است مورد حمله آن ها قرار بگیرند. مانند 

محبوبیت استفاده از  SEO برای فیشینگ
کاربران  که همزمان با افزایش حمالت فیشینگ،  نکته مهم دیگری 
اینترنت را تهدید می کند، محبوبیت بسیار زیاد تکنیک های SEO در 
آن ها برای بهینه سازی وب سایت در موتور  از  که  بین هکرها است 
جستجو استفاده می شود. با این وجود، هکرها می توانند فایل های 
کنند.  کاربران تبدیل  PDF مخرب خود را به نتایج اول جستجوهای 

از  که تیم های امنیتی با استفاده  گزارش در حالی منتشر شده  این 

ابزارهای سنتی خود معموًال در مقابله با حمالت فیشینگ شکست 
خورده اند. طبق تحقیقات انجام شده، در سال 2021، ۸3 درصد از 
که  کرده اند  سازمان ها یک حمله فیشینگ مبتنی بر ایمیل را تجربه 
کلیک می کند، بدافزاری را  کاربران روی یک لینک مخرب  در آن ها 
دانلود کرده و باعث نفود هکر به سیستم خود می شود. حاال با وجود 
کل حمالت فیشینگ  SEO، تعداد  از تکنیک های  استفاده هکرها 
موفق نیز بسیار افزایش یافته است و پتانسیل رشد بسیار بیشتر نیز 

در آن دیده می شود.
« مدیر آزمایشگاه تهدیدات Netskope توضیح می دهد:  »ری کانزانز
لینک های  روی  کــردن  کلیک  مراقب  باید  که  می دانند  کــاربــران  «
افرادی  پیام های متنی و شبکه های اجتماعی  ایمیل،  موجود در 
بسیار  اما موتورهای جستجو یک چالش  که نمی شناسند.  باشند 

پیچیده تر است.«
در رابطه با دفاع در برابر این نوع حمالت، چندین روش پیشنهاد 
که  از رویــکــردی اســت  شــده اســت، امــا موثرترین آن هـــا، اســتــفــاده 
کند.  اسکن  و  رمزگشایی  را  مخرب  وب مــحــتــوای  بتواند ترافیک 
تا  فراهم شــود  کــاربــران  بــرای  امکانی  که  همچنین پیشنهاد شــده 
که در موتورهای جستجو وجود  URLهــای مخرب مهمی  بتوانند 

دارند را گزارش کنند.
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دارنــد در همکاری  ، گوگل و سامسونگ قصد  اخبار تازه ترین  طبق 
و API )واسط  با یکدیگر Health Connect را بسازند، یک پلتفرم 
برای  ابــزار  مجموعه  نمودن  فراهم  با  که  کــاربــردی(  برنامه نویسی 
توسعه دهندگان به آنها امکان می دهد تا داده های مرتبط با سالمتی 
کاربران را بین اپلیکیشن ها و دستگاه های اندرویدی  و تناسب اندام 

کنند. هماهنگ 
گفتنی است که این امر پیگیری داده های مربوط به سالمت و تناسب 
کاربران ساده تر می کند.  اندام در سراسر پلتفرم های مختلف را برای 
کاربر وارد این پروژه می شود، توسعه دهنگان داده های  که  هنگامی 
گوشی  که در  را در یک هاب رمز گذاری شده  مرتبط با سالمتی وی 

گردآوری می کنند. کاربر واقع شده،  خود 
ک  به گفته گوگل، کاربران در زمینه انتخاب نوع داده هایی که به اشترا
از این داده ها استفاده  که  گذاشته می شوند و همین طور اپ هایی 
گر بیش  کامل خواهند داشت. همچنین ا می کنند، تسلط و اختیار 
از یک اپ نوع مشابهی از داده )مانند شمارش قدم ها( را جمع آوری 

کند. کاربر می تواند به آسانی تنها یکی از آنها را انتخاب  کنند، 
چه اطالعات دیگری از پروژه مشترک گوگل و سامسونگ وجود دارد؟

که پلتفرم Health Connect بیش از 50 نوع داده  الزم به ذکر است 
در دسته های متعدد را تحت پشتیبانی قرار می دهد که مواردی چون 
فعالیت ها، اندازه گیری های بدنی، رهگیری دوچرخه سواری، تغذیه، 

خواب و عالئم حیاتی را شامل می شوند.
همچنین »تایی جونگ جی یانگ«، معاونت اجرایی سامسونگ در 
گوگل و شرکای  کرده: »همکاری ما با  بیانیه خبری این شرکت اعالم 
 Health پــروژه  قابلیت های  و  مزایا  تمامی  راستای درک  در  دیگر 

Connect است.«

کرد سامسونگ نیز  وی همینطور در ادامه صحبت های خود اعالم 
کرد  آغاز خواهد  Health Connect را طی سال جاری  از  استفاده 
کاربران، توسعه دهندگان را قادر می سازد  که این پلتفرم با اجازه  چرا 
تا داده های بهینه و دقیق ثبت شده توسط گلکسی واچ را در اپ های 

کنند. دیگر هم هماهنگ 
دســتــرس  در   Health Connect بــتــای  نسخه  حــاضــر  حـــال  در 
گوگل و سامسونگ،  کنار  توسعه دهندگان اندرویدی قرار دارد و در 
Withings نیز در  MyFitnessPal، لیپ فیتنس و  نام هایی چون 

دسترسی اولیه این پروژه مشارکت دارند.

گوگل و سامسونگ طی همکاری مشترک پلتفرم 
Health Connect را توسعه می دهند
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